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       ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          

    

 

П Р О  Т О  К О Л 

№ 9 

 
На 27. 04. 2012 година се проведе осмото редовно заседание на 

Общински съвет  Малко  Търново. 

От общо 11 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, а 

именно: Веселина Стоянова Градева, Красимир Григоров Дяков, Донка 

Янкова Русинова, Екатерина Гачева  Бораджиева, Здравко Василев 

Василев, Иван Желязков Иванов, Стефан Тодоров Златаров, Тодор 

Димитров Браяновски, Янаки Георгиев Градев, Владимир Павлинов 

Павлов, по уважителни причини отсъства Стоян Георгиев Караджов 

 

С 10 гласа „за” общинските съветници приеха за работа на своето 

заседание следния   

 

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

 

 

1. Докладна записка от господин  Димитър  Стоянов  зам. кмет на 

община  Малко Търново  относно:  годишен  план за  действие   по  

изпълнението на Общинската стратегия за развитие на  

социалните  услуги  в  Община   Малко  Търново / вх.  №  132/ 20. 04. 

2012 година/ 

2. Докладна записка от господин Димитър Стоянов зам.кмет на 

общината относно:  Общинска  програма за  закрила на  детето /вх. 

№  133/20. 04. 2012  година / 

3. Докладна записка от господин Димитър Стоянов зам. кмет на 

общината относно:  Кандидатстване с проект по Оперативна  

програма „Регионално развитие” 200 –2013 година схема 

BG161РО001/4.1 – 05/2011”Подкрепа за реконструкции / обновяване  

и оборудване  на  Общински лечебни заведения в Общини извън   

градските  агломерационни ареали / вх. № 131/ 20. 04. 2012  година/ 

4. Докладна записка от господин Димитър Стоянов зам. кмет на 

общината относно: Разкриване в СОУ „Васил Левски“ гр. Малко 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 
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Търново на платено задочно обучение извън държавния прием след 

завършено средно образование за учебната 2012/2013 година,  със 

срок на обучение 2 години. / вх. № 134/ 20. 04. 2012 година / 

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

относно:  отдаване   под  наем  на  общински земеделски имот  в 

землище  на село  Стоилово и село  Звездец/ вх.№ 127/ от 18. 04. 2012  

година./ 

6. Докладна записка от господин Димитър Стоянов зам. кмет на 

общината относно:  финансово - икономически  анализ и  приемане  

на  годишните  финансови  отчети  на  СБДПЛ  ЕООД  град Малко  

Търново и  Хипократ  96 ЕООД за   2011година  / вх.  № 135/ 20. 04. 

2012 година  

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

Търново относно: приемане на годишния финансов отчет на 

„Странджа  строй”  ЕООД за  2011 год./ вх. № 125/ от 18.04.2012  

година . 

8. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов зам. кмет на 

община Малко Търново относно:   одобряване  на   парцеларен  план , 

за обект: „Работен  проект  за  доизграждане  на  канализационна   

мрежа  и  частична  реконструкция  на  водопроводна  мрежа  град  

Малко  Търново”,  подобект: „Довеждащ  колектор на  ПСОВ”/  вх. 

№ 130/ 20. 04. 2012 година/ 

9. Питания и  разни . 

 

 

 

 

  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 100  

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 12  от ЗМСМА , във  връзка  с  чл. 19, ал. 

2 и ал. 3 от  Закона   за социалното подпомагане  и чл. 36б , ал. 4  от 

Правилника за прилагане  на закона за социално подпомагане,   Общински  

съвет  Малко Търново приема:  Годишен  план за  развитие  на  социалните 

услуги в  община  Малко Търново  за  2012 година. 
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РЕШЕНИЕ 

№101 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 1  от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал.1 и 3 от Правилника за 

прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет Малко Търново 

приема: Общинска програма за закрила на детето в Община Малко 

Търново  2012 г.  

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№102 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласие: 

1. Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., схема 

BG161PO001/4.1 – 05/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване 

и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън 

градските агломерационни ареали“, приоритетна ос 4 на ОПРР 

„Местно развитие и сътрудничество“ 

2. Общинското лечебно заведение за болнична помощ на територията 

на община Малко Търново да бъде преобразувано в Медицински 

център (лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ 

с най – малко трима лекари с различни признати специалности, с до 

10 легла за престой на пациенти до 48 часа), в рамките на срока за 

изпълнение на проекта. 

3. Дава съгласие за период не по – малък от 5 години след приключване 

на дейностите по проекта: - да не променя предназначението на 

обектите на интервенция по предложения проект; - да не прехвърля 

правото на собственост върху обекта; - да не се променя 

предназначението на активите, придобити в резултат на 

изпълнението на проекта, както и че ново обособения медицински 

център няма да бъде закрит за период не по – малък от 5 години след 

приключване на дейностите по проекта; 
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РЕШЕНИЕ 

№103 
 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Малко 

Търново дава съгласие от учебната 2012/2013 година в СОУ „Васил 

Левски“  гр. Малко Търново да се разкрие платено задочно обучение извън 

държавния прием по професионално направление: 623 – Горско 

стопанство, професия: 623010 – Техник лесовъд, III професионално 

квалификационна степен, специалност: 6230101 – Горско и ловно 

стопанство със срок на обучение 2 години и заплащане съгласно план – 

сметка за обучението.  

2. Възлага на директора на СОУ „Васил Левски “ гр. Малко Търново 

да извърши необходимите действия по подготовка и представяне на  

документацията по разкриването на  обучението. 

3. Предлага на РИО на МОМН гр. Бургас да окаже съдействие на 

СОУ „Васил Левски “ гр. Малко Търново за разкриване на платено задочно 

обучение извън държавния прием по професионално направление: 623 – 

Горско стопанство, професия: 623010 – Техник лесовъд, III професионално 

квалификационна степен, специалност: 6230101 – Горско и ловно 

стопанство със срок на обучение 2 години. 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№104 

 

            І. 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 конкурс 

общински земеделски имоти както следва: 

1. в землището на с. Стоилово - № 000046 – 83.600 дка, № 000074 – 106,345 

дка и № 000418 – 20,541 дка., отредени като пасище мера 

2. в землището на с. Звездец - № 001119 – 12,703 дка. – отреден като 

изоставена нива. 

 

           ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена -  2,50 лв./дка 

 Регистрация като  земеделски производител      

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски 

практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 

 Срок на отдаване под наем до 5 години 
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РЕШЕНИЕ 

№105 

 

Приема годишните финансови отчети за 2011 г. на следните 

общински търговски дружества за 2011 г. със сто процента участие на 

Община Малко Търново в капитала: 

1.СБДПЛ-ЕООД гр.Малко Търново 

2. Хипократ 96 ЕООД гр.Малко Търново 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№106 

 

Общински съвет Малко Търново приема годишния финансово 

счетоводен отчет на Странджа Строй ЕООД за 2011 година. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№107 

 

На основание чл. 21, ал. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и 

решение на ОЕСУТ, взето с протокол № 07/28.02.2012 г. Общински съвет 

Малко Търново одобрява парцеларен план за обект: „Работен проект за 

доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на 

водопроводна мрежа в гр. Малко Търново”, под обект: „Довеждащ 

канализационен колектор до ПСОВ” 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№108 

 

Общинските съветници от Общински Съвет – Малко Търново 

подпомагат учениците от випуск – 2012г. при СОУ „Васил Левски”- Малко 

Търново, с осигуряване на финансови средства, чрез удръжка от 

възнагражденията на всеки един от общинските съветници, в размер на 

50.00 лв.  

 


