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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 36 

 

На 28. 02. 2014 година  в залата    на    читалище   „Просвета” се 

проведе     редовно    заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:    определяне  размера на дивидента и 

разпределение на  печалбата  за 2013 година  за търговските  дружества 

със  сто процента  участие  на   Община  Малко  Търново  в капитала.  

/ вх.  № 33/ 13. 02. 2014 година  

2. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  създаване на    „Хоспис -    Калица      

Берберова”  ЕООД  дружество  с едноличен собственик  на   капитала   

Община  Малко  Търново   / вх. № 34/ 20. 02. 2014  година/  

3. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:   Одобрено  проекто   предложение  на  

Народно   читалище „Просвета . 1914” град Малко Търново с проект 

„Ремонт и рехабилитация  на   сградата на   НЧ  „ Просвета – 1914  

година, като   сграда  с Културно   значение  за община  Малко Търново, 

по мярка  322  „Обновяване  и  развитие на  населените  места”  

приоритет  ос 3  от  Програма  за  развитие  на селските  райони 2007 – 

2013  година / вх. № 35/ 20. 02. 2014  година/ 

4.   Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:   Културна   програма  на  Община  Малко 

Търново  за  2014   година / вх. № 36/ 20. 02. 2014  година/ 

5. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  отдаване под наем    на  Общински  

земеделски  имот  в   землището  на град  Малко  Търново/ вх. № 37/ 20. 

02. 2014  година// 

6. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  отдаване под наем    на  Общински  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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земеделски  имот  в   землището  на град  Малко  Търново/ вх. № 38/ 20. 

02. 2014  година/ 

7. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  отдаване под наем    на  Общински  

земеделски  имот  в   землището  на   село   Стоилово, община   Малко  

Търново/ вх. № 39/ 20. 02. 2014  година/ 

8. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  отдаване под наем    на  Общински  

земеделски  имоти  в   землището  на   село     Граматиково, община   

Малко  Търново/ вх. № 40/ 20. 02. 2014  година/ 

9. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  отдаване под наем    на  Общински  

земеделски  имоти  в   землището  на   село     Граматиково, община   

Малко  Търново / вх. № 41/ 20. 02. 2014  година/ 

10. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  отдаване под наем    на  Общински  

земеделски  имоти  в   землището  на   селата   Близнак, Звездец и  

Евренозово , община   Малко  Търново  / вх. № 42/ 20. 02. 2014  година/ 

11. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:   определяне  на  цената  н продажба на имот 

– частна  общинска собственост. / вх. № 44/ 20. 02. 2014  година/ 

12. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:   отпускане  на  еднократна  финансова  

помощ  

13.  Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  

Малко  Търново относно:  изменение и допълнение на   Наредбата  за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на  услуги на   

територията  на община  Малко Търново   

14. Питания и  разни.  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 366 

 

1.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, 

чийто капитал е собственост на Община Малко Търново, отчисляват 

дивидент за Община Малко Търново след данъчно облагане на печалбата 

за финансовата 2013 г. в размер на 50 на сто от печалбата. 

2. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, 

чийто капитал е собственост на Община Малко Търново, лечебни 

заведения, отчисляват дивидент в размер определен по т.1, с изключение 

на случаите, в които инвестират 50 на сто от печалбата за финансовата 

2013 г. в медицинска апаратура. Извършените разходи за закупуване на 

медицинска апаратура, по тази точка подлежат на утвърждаване от 

Общински съвет –Малко Търново. 

3. Остатъкът от печалбата за 2013 г., на общинските търговски 

дружества с ограничена отговорност, след отчисляване на дивидента за 

община Малко Търново в т.ч. и инвестициите в медицинска апаратура, 

свързани с  медицинската дейност, да се отнесе в счетоводния баланс на 

дружествата в „Други резерви”. 

4. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, 

чийто капитал е собственост на Община Малко Търново, следва да 

покрият непокритите си загуби от минали години за сметка на 

„Неразпределена печалба” и „Други резерви”- 

5. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, 

чийто капитал е собственост на Община Малко Търново, внасят 

отчисления дивидент в срок до 31 май 2014 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 367   
 

1. Общински  съвет  Малко Търново учредява ЕДНОЛИЧНО 

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма: „ХОСПИС 

- КАЛИЦА БЕРБЕРОВА”,  гр. Малко Търново, със седалище и адрес на 

управление  гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис I“ № 52. 

 

2. Общински  съвет  Малко Търново  определя предмет на дейност на 

„Хоспис - Калица Берберова” ЕООД, гр. Малко Търново: 

 Осъществяване и извършване от медицински и други специалисти на 

палиативни грижи за терминално болни пациенти;  медицинско 

наблюдение; поддържащо лечение предписано от лекар; снабдяване 

на болните с медикаменти и пособия; персонални грижи, 
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предвиждащи запазване на достойнството и независимостта на 

болния;  

 Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социално 

подпомагане след получаване на изискващият се лиценз. 

 Извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната 

медицинска дейност и за обслужването на пациентите, както и всяка 

друга търговска дейност, свързана с дейността на хосписите и не e 

забранена от закона. 

3. Капиталът на дружеството се определя в лева и възлиза на 100 /сто/ 

лева. Капиталът се състои от 10 /десет/ броя дяла, всеки с номинална 

стойност от 10 /десет/ лева, едноличен собственик на дружеството е 

Община Малко Търново с ЕИК 000057086, с административен адрес: 

гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна” №3 

4. Общински  съвет  Малко Търново приема учредителен акт /устав/ 

на „Хоспис - Калица Берберова” ЕООД; 

5. Общински  съвет  Малко Търново приема правилник за устройство, 

дейността и вътрешният ред на „Хоспис -Калица Берберова” ЕООД, гр. 

Малко Търново 

          6. Общински  съвет  Малко Търново избира за управител д-р 

Мирослав Обрейков Обрейков, с ЕГН 7204220560 -  специалист по 

хирургия и с квалификация по здравен мениджмънт. 

7. Общински  съвет  Малко Търново оправомощава кмета на Община 

Малко Търново да сключи договор за възлагане на управление на 

дружеството с избрания управител при месечно възнаграждение в размер 

на законодателното минимално такова за съответната длъжност. 

8. Общински  съвет  Малко Търново оправомощава новоизбрания 

управител на дружеството да извърши всички фактически и правни 

действия по регистрирането новоучреденото дружеството. 

     

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 368 

 

На основание чл.4, ал.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.52, 

ал.4 във връзка с чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Малко 

Търново дава съгласие за поемане на  общински дълг под формата на 

банков кредит под условие за обезпечаване издаването на Банкова 

гаранция от УниКредит Булбанк АД с Бенефициент – ДФ „Земеделие” за 

финансиране на проект: "Ремонт и рехабилитация на сградата на НЧ 

„Просвета - 1914“, гр. Малко Търново, като сграда с културно 

значение за община Малко Търново", като определя: 

1.  На основание чл.17, ал 1, т. 1 от ЗОД- максимален размер на 

кредита под условие  – 515 350, 33 лв. минимален размер. 
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Банковата гаранция се издава в полза на ДФ „Земеделие” за обект: 

Ремонт и рехабилитация на сградата на НЧ „Просвета - 1914“, гр. Малко 

Търново 

2.  На основание чл.17, ал 1, т. 2 от ЗОД - валута на дълга: лева. 

3. На основание чл.17, ал 1, т. 3 от ЗОД    - вид на дълга  -  общински 

дълг по чл.3 , т.1 от ЗОД – кредит под условие за обезпечаване 

издаването на банкова гаранция 

4.  На основание чл.17, ал 1, т. 4 от ЗОД  - начин на обезпечаване – 

кредита под условие да бъде  обезпечен с първи по ред особен залог 

на настоящи и бъдещи общински вземания, собствени приходи на 

Община Малко Търново по чл.6, ал.1 т.1 от Закона за общинските 

бюджети,  включително по чл.6, ал.1 от ЗМДТ, както и общата 

изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34 , ал.1 , т.3  от 

Закона за общинските бюджети. 

5.  На основание чл.17, ал 1, т. 5 от ЗОД  -  условия за погасяване  

Кредита става ефективен и е незабавно изискуем, само при 

инкасиране на Банковата гаранция от страна на ДФ 

„Земеделие”/бенефициент/, при неизпълнение на сключения Договор 

№ 02/322/01432/10.12.2013г 

Срокът на кредита под условие 15.01.2016.   

    6.  На основание чл.17, ал 1, т. 6 от ЗОД   - плаващ лихвен процент -  1 

– месечен SOFIBOR   плюс надбавка на година , но не по – висок от 7% 

към датата на сключване на договора. Лихва се плаща само при условие, че 

кредита стане ефективен / при инкасиране на банковата гаранция от страна 

на бенефициента/ и не се издължи веднага. 

    7. На основание чл.17, ал 1, т. 6 от ЗОД   - такси и комисионни – 

    7.1.Комисионна за издаване на банкова гаранция – 0.35% на тримесечие 

или част от него, върху размера на гаранцията, платима на части в 

началото на всяко тримесечие.  

    7.2.Комисионна за управление на кредита – 0.30% върху размера на 

договорения кредит, платима при първо ползване на суми от кредита/при 

инкасиране на банковата гаранция/ 

8.Упълномощава Кмета на Общината да учреди залог върху бъдещи 

вземания в полза на „УниКредит Булбанк” АД. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 369 

 

 На основание чл.   21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от  Закона за  местното 

самоуправление и местната  администрация и чл. 18 , ал. 1 от  Закона за 

закрила и развитие на културата ,  Общински съвет  Малко  Търново  
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приема Културната  програма   на община  Малко  Търново за  2014  

година.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 370 
 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 

и ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена, 8 лева/дка, за срок до 

10 години, общински земеделски имот с идентификатор 46663.80.95, с 

площ 1.587 дка, отреден като нива,  в землището на гр. Малко Търново  

 

  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 371 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и 

ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена, 8 лева/дка, за срок до 

10 години, общински земеделски имот с идентификатор 46663.83.443, с 

площ 12.118 дка, отреден като изоставена орна земя,  в землището на гр. 

Малко Търново.  

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 372 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 

ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъде отдаден под 

наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена 

5.00 лева/дка за пасища и мери, за срок до 5 години, общински земеделски 

имот № 000524 – пасище, мера с площ 52.553 дка в землището на с. 

Стоилово. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 373 
 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 

и ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 8 лева/дка, за срок до 10 

години, общински земеделски имоти, както следва: 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

 Граматиково Нива 001007 13,978 

 Граматиково Изоставена нива 001130 18,056 

 Граматиково Нива 032005 19,997 

 Граматиково Нива 039017 0,599 

 Граматиково Нива 039040 0,500 

 Граматиково Нива 039053 5,002 

 Граматиково Нива 039058 3,490 

 Граматиково Нива 039110 2,999 

 Граматиково Нива 039127 1,450 

 Граматиково Изоставена нива 059020 3,060 

 Граматиково Изоставена нива 071004 1,701 

    70,832 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 374 
 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и 

ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 8 лева/дка, за срок до 10 

години, общински земеделски имоти в землището на с. Граматиково както 

следва: 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

  Граматиково Нива  000477 4.192 

 Граматиково Нива  000478 2.637 

 Граматиково Нива  023027 4.910 

 Граматиково Нива  023040 6.300 

 Граматиково Нива  023041 1.300 

    19.339 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 375 

 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 

и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от ЗСПЗЗ, Общински 

съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, 

чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена 5 

лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти, както следва: 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1. Близнак Пасище, мера 000408 80,515 

2. Близнак Пасище, мера 000429 222,636 

3. Близнак Пасище, мера 000440 79,398 

4. Близнак Нива 015004 5,000 

5. Близнак Нива 015005 11,001 

6. Близнак Нива 018009 23,000 

7. Близнак Нива 018013 23,000 

8. Близнак Нива 018021 14,999 

9. Близнак Нива 018039 11,199 

10. Близнак Нива 026040 5,009 

11. Близнак Нива 032025 5,400 

12. Близнак Нива 032026 9,999 

13. Близнак Нива 032031 22,177 

14. Звездец Изоставена нива 000417 5,994 

15. Евренозово Пасище, мера 000039 395,142 

16. Евренозово Пасище, мера 000193 175,968 

17. Евренозово Пасище, мера 000265 47,444 

18. Евренозово Пасище, мера 016023 23,952 

19. Евренозово Нива 016026 25,117 

20. Евренозово Пасище, мера 017004 36,870 

21. Евренозово Пасище, мера 021008 20,001 

    1243,821 

 

    

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 376 

 

     1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал. 9 от 

Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде включен в годишната програма за управление и 
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разпореждане с имотите - общинската собственост, раздел ІІ, т. 2,  УПИ 

ХХVІІ, кв. 4 по плана на с. Евренозово, с площ 476 кв. 

    2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 ал. 1 и 

чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ ХХVІІ, кв. 4 по плана на с. Евренозово, с площ 476 

кв. м да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при 

начална цена 3022 лв., без ДДС. 

 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 377 

 

  Общински  съвет   Малко  Търново  дава  съгласието си,  на  лицето   

Любка Михайлова   Карчева   да  бъде отпусната  еднократна  финансова  

помощ   в размер  на 300.00  лева  / триста  лева/  необходими  за  разходи  

по  закупуване на лекарства и други консумативи. 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 377 
 

  Общински съвет   Малко  Търново допълва и Изменя Наредбата за 

определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги  на 

територията на Община Малко Търново и списъка с видовете услуги,права 

и цени за тях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вид Било  Става/без ДДС/ 

1.Пясък новоселски     26,00/тон 30,00/тон 

2.Фракция Крушевец     26,00/тон 

 

30,00/тон 

3.Фракция речна     15,00/тон 20,00/тон 

4.Пясък речен пресят            - 20,00/тон 

5.Варов р-р 1:2      63,00/м3 71,70/м3 

6.Варов р-р 1:3      63,00/м3 69,50/м3 

7.Рязане на дърва            - 4,00/м3 

8.Цепене на дърва            - 4,00/м3 

9.Цимент-25кг 32,5R            - 5,83/бр 

10.Сухо сено на бали            - 2,50/бр 

11.Речна баластра            16,00 18,00 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

МАЛКО  ТЪРНОВО:  ____________ 

 /  ТОДОР БРАЯНОВСКИ/  

 

 

 ПРОТОКОЛИСТ:  ________________ 

                              / МАРИЯНА  АПОСТОЛОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 


