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    ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 
 
 

                                                                                                                                          
 
 

Р Е Ш Е Н И Я 
на Общински съвет Малко Търново, 

приети на заседание на ОС, проведено на 10.11.2008 год. 
с  П Р О Т О  К О Л  № 13 

 
 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д  : 
 

1.  Докладна записка  от  господин  Иван  Иванов    - кмет на  община   Малко  Търново, относно   
приемане на  програма за  опазване  на  околната среда  на  община  Малко Търново  2009  - 2013 
година  / вх. № 374 / 22. 10. 2008  година/ 

2.  Докладна записка от кмета на общината относно   кандидатстване по   проект  пред  
Предприятие за   управление    на дейности   за опазване на  околната среда  /ПУДООС/  към  
МОСВ  /  вх. № 379/ 29. 10. 2008 година /  

3. Докладна записка от  кмета  на общината  господин  Иван  Иванов, относно  кандидатстване  по   
проект   на  оперативна програма   „Регионално развитие” /вх.  № 378 /  от  29. 10. 2008 година /  

4. Докладна  записка  от   господин   Иван  Иванов   - кмет на  общината относно   учредяване   
право  на  ползване  върху   имот  частна  общинска  собственост .        / вх. № 377/ от  29. 10. 
2008 година /  

5. Докладна  записка  от господин  Илиян  Янчев  -  зам . кмет на   общината, относно   приемане на   
наредба  за  реда   за  придобиване ,   управление  и    разпореждане с  общинско   имущество / 
вх. №  382/от  03. 11. 2008  година /  

6. Докладна  записка от господин  Илиян  Янчев  -  зам . кмет на   общината, относно   приемане  на  
програма за управление   и  разпореждане с имотите  - общинска собственост. /вх. №  383/от  03. 
11. 2008  година /  

7. Докладна  записка  от кмета на  общината  относно   предоставяне  на   еднократна  финансова  
помощ. / вх. № 376 / от 27. 10. 2008  година /   

8. Докладна  записка  относно  допълване   на  разчета   за  капиталовите   разходи за  2008 година .  
/вх. №  384/от  03. 11. 2008  година/ 

9. Докладна записка от    господин Илиян   Янчев  - зам . кмет на  общината относно ликвидиране 
на  съсобственост.  / вх. № 387/ 04. 11. 2008 година /  

10. Докладна записка от  зам. кмета  на общината относно   продажба  на имоти  частна общинска  
собственост / вх. № 386 / 04. 11. 2008 година  

11. Докладна записка    относно  прекратяване  на дружество с  ограничена  отговорност , с  участие  
на общината. 

12. Докладна   записка от  председателят на  общински  съвет  Малко  Търново , относно  
предоставяне  на общинска  сграда  за  безвъзмездно  ползване   на  Каритас  София . / вх. № 389 
/ 04. 11. 2008 година /  

13.  Докладна записка  от  Тодор  Петков  -  председател на общински съвет  относно  обявяване  
процедура   по ликвидиране на  общински  фирми. / вх. 390 / 04. 11. 2008 година/ 

14. Докладна записка от    председателят на общински съвет  Малко  Търново,  относно   промяна  
състава   на постоянните комисии  / вх.  391 / 04. 11. 2008 / . 

15. Докладна записка от  кмета  на общината относно  кандидатстване  по   Програма за  развитото 
на  селските  райони.  / Вх. № 388/  от 04. 11. 2008 година / 

16. Докладна записка от   зам. кмета на  общината  господин  Илиян   Янчев   относно прекратяване  
на    дружество  с ограничена  отговорност,  с участие на  общината.  

17. Докладна  записка  от  господин   Илиян  Янчев   относно  продажба на имот   частна общинска  
собственост.  

18. Питания  и разни . 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 
тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 - 28 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 158  
 

На основание   чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване  на околната среда  
Общински съвет  Малко Търново   приема „Програма за   опазване  на  околната 
среда  на   Община  Малко  Търново  с период  на действие   от 2009  година          
до  2013  година  

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 159  

 
Общински съвет Малко Търново дава положително становище на проект: 

„Изграждане на канализационни профили в гр. Малко Търново”: 
 Подобряването и доизграждането на съществуващата инфраструктура е 
една от основните цели в работата на Община Малко Търново. В тази връзка 
изграждането на канализация за битови  отпадни води в гр. Малко Търново е 
проект с приоритетно значение, свързан с бъдещото развитие на общината. 
 Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на социално 
битовите условия на живущите, инфраструктурата и развитието на туризма в 
общината , както  и за предотвратяване на замърсяването на почвите и 
подземните води. 
 
   

Р Е Ш Е Н И E  № 160 

 
 Общински съвет Малко Търново дава съгласие Община Малко Търново да 
кандидатства по Проект на Оперативна програма „Регионално развитие”, в 
частта й Приоритетна Ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” – по Операция 3.1. 
– „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” 
с Проект: „Проектиране и изграждане на тракийско селище, макет в мащаб  1:2, 
туристическа пътна инфраструктура, работилници за древни занаяти, заслон, 
консервационно – реставрационни работи и атракционни съоръжения”. 
 

    
РЕШЕНИЕ  № 161 

 
                   На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се учреди безвъзмездно 
право на ползване чрез конкурс върху сграда в УПИ І - 833, кв. 71 по 
регулационния план на гр. Малко Търново, със застроена площ 90 кв. м. при 
следните условия: 

1. Използване на имота за образователна и просветна дейност 
2. Срок на ползване – 10 години 
3. Ползване на сградата три месеца в годината съвместно с Българо -турския 

университет. 
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РЕШЕНИЕ  № 162 

 
                  На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от Закона 
за общинската собственост Общински съвет Малко Търново приема нова Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. 
 
   

РЕШЕНИЕ  № 163 
 
                  На основание чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост Общински 
съвет – Малко Търново приема: 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО  ЗА ПЕРИОДА 01.11.2008 Г.  -  31.10.2009 г. 
 

 
РЕШЕНИЕ  № 164 

 
                  Одобрява еднократната финансова помощ в размер на 150 лв. на Фана 
Стоянова Христова  с ЕГН 4105110911 и Йордан Христов Йорданов с ЕГН 
4305200463 
                   Промяната да се отрази в дейност 745 „Обредни домове и зали” в §42-14- 
Обезщетения и помощи по решение на общински съвет. 
 

      
РЕШЕНИЕ  № 164 

 
 1.Да се намали  годишната задача на обект „.Придобиване на земя за 
разширение гробищен парк гр.М.Търново с 18194 лв. с източник на финансиране 
собствени бюджетни средства. 
 2.Да се допълни разчета за финансиране с  „Придобиване на бойлер” на 
стойност 3301 лв. за Дом за възрастни с психични разстройства в с.Заберново  с 
източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

3.Да се допълни разчета за финансиране с „Придобиване на помпа” за 
водоснабдяване на с.Сливарово на стойност 1052 лв. с източник на финансиране 
собствени бюджетни средства. 

4.Да се допълни разчета за финасиране с нов обект:”Поставяне на 
ламиниран паркет” на Общежитие,находящо се на ул.”Н.Й.Вапцаров” №1 на 
стойност 13106 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

5. Да се допълни разчета за разчета за финансиране с „Придобиване на 
моторна косачка” за дирекция „БКС” на стойност 735 лв. с източник на 
финансиране собствени бюджетни средства. 

6.Упълномощава кмета на общината да направи съответните промени по 
функции,дейности и параграфи от Единната бюджетна класификация за 2008 г. 
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РЕШЕНИЕ  № 165 
 
                   На основание чл. 36 ал. 2 от Закона за общинската собственост и във 
връзка с чл. 17 ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ Общински съвет – Малко Търново дава 
съгласието си да се извърши прекратяване на съсобственост чрез продажба дела 
на общината между Община Малко Търново и: 
 

№ СОБСТВЕНИК МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЛОЩ  ЦЕНА ЛЕВА 
1. Лилия Йорданова 

Ресел  
УПИ ІХ-11, кв. 10,  
С. Визица 

20 кв. м 500 лв. 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 166 
 
                  На основание чл. 35 ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската 
собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъде 
извършена продажба чрез конкурс на имоти – частна общинска собственост - за 
гаражи, с идент. № 46663.501.1503, с площ 150 кв. м. и № 46663.501.1504, с площ 
163 кв. м по плана на гр. Малко Търново, при следните условия: 

1. започване на строителството в срок до една година от датата на сключване 
на договора 

2. строителство на гараж по зададен проект 
3. поддържане постоянна чистота около района 
4. пет годишен срок, през който приобритателят не може да се разпорежда с 

имота 
5. начална конкурсна цена:  
идент. № 46663.501.1503 – 3 200 лв 
идент. № 46663.501.1504 – 3 416 лв. 
 

   
РЕШЕНИЕ  № 167 

 
1. На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 от 

Търговския закон  Общински съвет Малко Търново дава съгласието си „Ковач – 
2005” ООД със седалище и адрес на управление с. Звездец, община Малко 
Търново, вписано по фирмено дело № 2339/2006 г. на БОС да бъде прекратено. 

2. Възлага на юриста на общината да предприеме необходимите 
действия за      изпълнение на процедурата по прекратяване 

                              
   

РЕШЕНИЕ  № 168 
 

Общински съвет град Малко Търново дава съгласието си сградата 
общинска собственост намираща се на адрес- гр.Малко Търново, 
ул.”М.Търновска комуна”№9  да бъде предоставена за безвъзмездно ползване за 
срок от 10 години на Каритас София и Енорийската организация на Каритас 
гр.Малко Търново за създаване на Дневен център за деца и семейства в 
неравностойно положение.  
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РЕШЕНИЕ  № 169 

 
Общински съвет  град Малко Търново взема решение да се извършат 

всички фактически и правни действия по прекратяване, откриване и провеждане 
на процедура по ликвидация на двете дружества, чийто едноличен собственик на 
капитала е Община Малко Търново, а именно: „Хипократ 96” ЕООД  и  
„Странджа тур” ЕООД. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е   № 170  

 
Общински   съвет   Малко  Търново  извършва  промени на постоянните  комисии  и  те   

са  в следния състав  :  
І .  Постоянна  комисия  по  „Бюджет ,  финанси  , общинска  собственост  ,  

общински    търговски  дружества и неправителствени   организации . 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ :   Стоян  Георгиев  Караджов  
Ч Л Е Н О В Е    :   Георги  Диков  Георгиев  
Тодор   Димитров   Браяновски  
Веселина  Стоянова  Градева  
Младен   Петров  Петров  
 
ІІ.  постоянна  комисия  „ Устройство  и  развитие на  територията на общината    и 

населените  места  ,   околната среда , използване   на   природните  ресурси  и гори , 
туризъм” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Младен   Петров  Петров  
 Ч Л Е Н О В Е   :   Стоян    Георгиев     Караджов  
Валентина  Пенчева  Ралева  
Стоян   Костов   Стоянов  
 Никола  Стоянов  Николов  
 
ІІІ.      постоянна комисия    „  Благоустрояване  , комунални    дейности и  социални  

услуги  , транспорт  и съобщения „  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  :   Веселина  Стоянова  Градева  
 
Ч Л Е Н О В Е :  
 Младен   Петров  Петров      
Дора  Василева  Петкова 
Стоян Костов Стоянов  
Никола Стоянов Николов  
 
 ІV .  постоянна  комисия  „ Местно  самоуправление  и нормативна  уредба” 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ :   Тодор   Димитров   Браяновски  
Ч Л Е Н О В Е  Веселина  Стоянова  Градева  
Стоян   Георгиев Караджов 
Георги   Диков   Георгиев  
Дора  Василева  Петкова  
 
V. постоянна  комисия : „ Образование , наука , култура , вероизповедание ,   

здравеопазване , спорт и  младежки дейности „ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Георги  Диков  Георгиев 
Ч Л Е Н О В Е  :  Веселина  Стоянова  Градева  
Дора  Василева   Петкова  



 6 

Валентина  Пенчева    Ралева 
Стоян  Костов Стоянов  

 

  
РЕШЕНИЕ  № 171 

 
         Общински  съвет  Малко  Търново  приема,  че  заложените  дейности  по  
проект: „Рехабилитация  на  градски  парк ,  реконструкция  и  изграждане на  
улично осветление  и тротоарна  мрежа  в град Малко Търново” отговарят   на  
приоритетите  на   Плана за  развитие на община  Малко    Търново за  периода   
2007 – 2013  година 
 
 

            
РЕШЕНИЕ  № 172 

 
                  На основание чл. 35 ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската 
собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъде 
извършена продажба чрез конкурс на имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ І, кв. 36 по плана на с. Бръшлян, община Малко Търново 
при следните условия: 

1. начална конкурсна цена 9400 лв. 
2. започване на строителство в срок до една година от датата на сключване на 

договора 
3. поддържане постоянна чистота около района 
4. пет годишен срок, през който приобритателят не може да се разпорежда с 

имота 
              
 


