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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
             МАЛКО ТЪРНОВО 

 
 

 
 

 

РЕШЕНИЯ  
на Общински съвет Малко Търново,  

приети на заседание на ОбС, проведено на 24.03.2009г.                        
П Р О Т О  К О Л  №17 

 
 
 
   

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 203  

 
1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2008 г. по прихода и разхода по 
функции и дейности, както следва: 
1.1. По прихода     7069575 лв. 
/Разпределени по параграфи съгласно приложение №1/ 
Държавни – 2969782 
Местни     - 4099793 
1.2 По разхода      6745591 лв. 
/Разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно приложение №1/ 
Държавни – 2969782 
Местни с дофинансиране – 4099793 
 
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва: 
2.1 По прихода – 6745591 лв. 
Разпределение по параграфи съгласно приложение 
Държавни – 2960634 лв. 
Местни – 3784957 лв. 
 
2.2 По разхода – 6745591 лв. 
Държавни – 2960634 
Местни – 3784957 
Разпределен по функции, дейности и видове разходи съгласно приложение №1:  

 
       

 
 
 
 
 
 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 31-28   ; факс 05952 / 30-39 
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 204 
 
 
 

1.Приема бюджета  на община М.Търново за 2009 г., както следва:                                                            
 

1.1. По прихода                                                                       4 467 083 лв. 
    /  разпределен по параграфи съгласно приложение / 
    в т. ч. 

1.1.1.ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ-                                         1 966 663  лв. 

                                              

1.Обща допълваща субсидия                                                  1 957 500  лв. 
2.Преходен остатък                                                                        9 163 лв.     

     

 

1.1.2.МЕСТНИ ПРИХОДИ                                                  2 500 420 лв. 

1.Данъчни приходи –            125 000 лв. 
2.Неданъчни приходи –            1 856 249 лв. 
3.Трансфери за местни дейности –              589 700 лв.  
 в т.ч  - обща изравнителна субсидия –            129 700 лв. 
 в т.ч. - за зимно поддържане и снегопочистване –           82 700 лв. 
4.Целева субсидия за капиталови разходи –                           460 000 лв.  
в т.ч. -за изграждане и основен ремонт на общ.пътища –     261 500 лв. 
5.Погашение по дългосрочен заем –                                     (-) 70 529 лв. 

 

1.2. По разхода                                                                     4 467 083 лв. в т.ч 

/ разпределен по функции, групи, дейности и параграфи съгласно приложение / 

   в т. ч. 

           за делегирани държавни дейности -          1 966 663 лв. 
 за местни дейности с дофинаниране        2 500 420 лв. 
 

 

Приема бюджета на общината за 2009 г. по пълна бюджетна 
класификация с тримесечно разпределение по приходната и разходната 
част, като следва: 

 

                      _______________________________________________________ 
Наименование              Всичко:              І                      ІІ                    ІІІ               ІV   

Общи приходи   
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 по  бюджет, лв           4 467 083      1 216 720        1 113 486        1 016 710           1 120 167 

 

Общо разходи  

 по  бюджет, лв.          4 467 083      1 216 720        1 113 486        1 016 710           1 120 167 

                                         

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 205 
 
 

                Общинския съвет одобрява разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи в размер на 460 000 лв. както следва: 

1. Подмяна „Вътрешна отоплителна инсталация 
Туристическа база-Велека” –       11 500 лв. 

2.Изготвяне на комплексен доклад за проект „Допълнително 
водоснабдяване на с.Сливарово” – 4 320 лв. 

3. Изкупуване на земеделски имоти от ДГФ за Депо за твърди битови 
отпадъци  – 55 780 лв. 

4. Изготвяне на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за 
изграждане на пречиствателна станция за битови отпадни води в гр. Малко 
Търново  – 6 120 лв. 

5. Актуализиране на проект „Изграждане на канализация в с. Бръшлян” –      
3 000 лв. 

6. Придобиване на сграда за създаване на общински център за услуги и 
информация на гражданите  – 48 000 лв. 

7. Проектиране “Пречиствателна станция в с. Звездец”  – 3 000 лв. 
8. Смяна на парен котел на СБДПЛ  -  20 000 лв. 

  9. Изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 261 500 лв. 
 10. Изготвяне на проект за мостово съоръжение на път „реконструкция на 
път с. Визица – с. Писменово – с. Фазаново” – 7 200 лв. 
 11. Ремонт Административна сграда / Агенция за социално подпомагане/ - 
19 680 лв. 
 12. Проектиране на път до м. „ Мишкова нива” – 14 900 лв. 
 13. Проектиране на канализация с. Бяла вода     -    5 000 лв.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 206 

 

Общинския съвет приема размера на приходите и разходите на 
извънбюджетните сметки и фондове ,както следва: 
                                                  Приходи                                     Разходи 

1.Спец.с-ка за прих. от           
 приват. чл.10 ал.1-ЗПСК           
2.Фонд за разх. по прив.              1341                                         1341  

чл.10,ал.1 т.1 от ЗПСПК            
3.Спец.фонд за инв. и ДМА        2226                                         2226    

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 207 
 
 

Приема  Инвестиционна програма за 2009 г. с източник за финансиране обща 
допълваща субсидия, средства от местни данъци и такси и други неданъчни приходи. 
               1.Придобиване на машини, съоръжения и стопански инвентар в „ДВПР –     с. 
Заберново” – 52 100 лв. 

2.Придобиване на машини, съоръжения и стопански инвентар в „ДЦВУ – гр. 
Малко Търново” – 75 200 лв. 

3.Енциклопедия Малко Търново – 27 000 лв. 
4.Придобиване на лек автомобил – 45 000 лв. 
5.Придобиване на косачка – 1 000 лв.  

 6.Изготвяне на лесоустройствен план на Общински гори – 50 000лв. 

      7. Придобиване на втори етаж от къща и земя за ТИЦ – с. Граматиково –     
14 000 лв. 

8. Проект за вертикална планировка на кметство Граматиково – 5 000лв 

 

              Р Е Ш Е Н И Е  
№ 208 

 
  

1.Одобрява транспортни разходи  по бюджета на ДВПР-с.Заберново в размер 
на 3000  лв. и утвърждава списъка на длъжностите и лицата. 
2. Превоза да се извършва с автомобила  на ДВПР-Заберново, като 
пътуващите заплащат 30 на сто от направените разходи по линията 
Граматиково-Заберново и обратно, а бюджета- 70 на сто. 

3.Фелдшерите пътуващи от гр.Бургас до с.Заберново и обратно  ,да заплащат  20 
на сто от стойността на представените билети, а бюджета –80 на сто 
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Приложение 

Списък на лицата пътуващи от с.Граматиково –с.Заберново и обратно: 
1.Тони Стоянов Стоянов – Директор 

2.Мара Янакиева Манолова – касиер счетоводител 

3.Милена Петкова Стойкова – калкулант 

4.Катя Костова Димитрова –перач 

5.Лариса Владимировна Иванова-соц.работник 

6.Гюргина Николова Тодорова-домакин 

7.Манол Иванов Манолов-работник поддръжка 

8.Тодор Димитров Димов- огняр 

9.Ирина Стайкова Кошничарова – санитар 

 Списък на лицата пътуващи от  гр.Бургас - с.Заберново  и обратно: 
1.Тодор Киров Лазаров – фелдшер 

2.Димитър Георгиев Горов – фелдшер 

3.Димитър Ангелов Димитров – фелдшер 

              
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 209 
 

 На основание чл.30 ал.1,2,3  от Постановление №27 от 09.02.2009г.  за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. , предлагам  
Общински съвет М.Търново да одобри 90 %   от цената на билета: 

1.От с.Звездец – до гр.Малко Търново и обратно за транспортни разноски  за 
пътуване на : 

Петкана Стоянова Цъгова – специалист “МДТ” 
 2. От гр. Бургас – до гр. Малко Търново и обратно за транспортни разноски за 
пътуване на: 

 Тодор Иванов Станев – вътрешен одитор 

      
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 210 
  

Общински съвет М.Търново да одобри 90 %   от цената на билета  билета  / 
Бургас -Малко Търново и обратно;;Бургас-.Звездец и обратно; за транспортни разноски  
за пътуване на : 

 
1.Димитър Пенчев Димитров- учител в СОУ”В.Левски”. 
2.Димитрина Тодорова Димитрова- учител в СОУ”В.Левски” 
3.Теодора Иванова Борисова- Директор ЦДГ Звездец 
4.Недялка Петкова Иванова – учител ЦДГ Звездец 
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 211 
                      Общински  съвет    Малко  Търново  определя   социално битовите разходи 
на персонала зает в общината да бъде в размер на 3 на сто на база начислените трудови 
разходи. 

 

   
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 212 
 Общински  съвет  одобрява  сумата от  220 000  лева  за  финансиране   на  
общинска   болница   Малко  Търново   за   финансиране на  общинска   болница  
Малко     Търново   за    сметка  на  местни  данъци и  такси  и  други  собствени  
приходи  за  2009  година  

   
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 213 

1. Общински  съвет   Малко  Търново утвърждава разчета за субсидии на 
читалищата в община М.Търново в размер на 64 170  лв. -100 % ,разпределени 
,както следва-57753 лв.-90 на сто и 6417 -10 на сто. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 214 

 
Определя размер на  режийните разноски за закуска и обяд за 

ученическото столово хранене  за сметка на имуществените данъци и такси, 
неданъчни и други общински приходи ,както следва: 

     а/ за закуска- 0,15 лв.;  
     б/ за обяд 0,40 лв. 

 
   

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 215 

 
 Общински съвет   Малко   Търново одобрява предложения разход в 

размер на 5000 лв. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 216 

   Одобрява   участието  на  община   Малко   Търново    във   
финансирането  на  Микропроект  830   „Дневен     център   за   социално   слаби,  
възрастни и  инвалиди  -  град   Малко  Търново  съвместно   със  Социално  
инвестиционния   фонд   и  проект  „Красива   България” ,   ремонт на   покривна  
конструкция   и  подмяна   на  дограма   на   СБДПЛ   ЕООД   град   Малко   Търново 
съвместно  с  Министерството на  труда  и социалната  политика  с  общ  размер   от  
99 847  лева .  
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Р Е Ш Е Н И Е  
№ 217 

 Общински  съвет   Малко  Търново   приема   годишния отчет  за състоянието на  
общинския   дълг , както  следва : 
1. Вид  на кредита   - договор за  общински  заем 

2. Размер на   кредита    -  500 050 лева 

3.  Валута  на  кредита  - в български лева  
4. Предназначение на  дълга  - основен ремонт  на  улици   в град  Малко  Търново  

5. Плащания  на  главница   - 64 702  лева  

6.  Лихвени  плащания  -  45 077 лева  

7. Краен срок   за  погасяване   - 15. 07. 2016 година  

8. Остатък   към   31. 12. 2008 година   -  5 35 248 лева 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 218 

 
 Общински съвет   Малко  Търново  одобрява    предложеният   нов размер на  

индивидуалната  основна месечна  заплата   на   Кмета на  община   Малко  Търново    
възлизащ   на  1262  лева 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 219 

          
           На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет Малко Търново приема: 

„Общинска стратегия за развитие на социални услуги в Община Малко Търново 
2008 -2013 година” 

 
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  
В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

2008 – 2013 ГОДИНА 
 
     

ВЪВЕДЕНИЕ 
      
            Стратегията за развитие на социални услуги е   насочена    към най-уязвимите 
обществени групи – възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, 
представители на етнически общности, преход от институционални грижи към услуги, 
които оставят човек в неговата общност и семейна среда. 
      Най-уязвимите обществени групи притежават същите права и отговорности, както 
всички останали хора. Въпреки това те са изправени пред по-широк кръг от пречки за 
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постигане на равни възможности, икономическа и социална интеграция.     Нуждаят се 
от специфична среда, социални услуги, притежават и използват помощни средства, 
някои от тях се нуждаят от придружители. 

Съобразена е с изискванията и нормативните документи , регламентиращи 
предоставянето на социални услуги, децентрализацията при управлението и 
финансирането им. Отчетени са приоритетите на Правителството и Общината в 
областта на социалната политика в частта – социални услуги, а именно: 

     Промяна на философията на предоставянето им - насочване към най-
уязвимите групи: хора с увреждания, самотни родители, възрастни и деца , 
застрашени от попадане в институции; 

      Развитие на алтернативни форми на социални услуги, предоставяни в 
общността; 

      Линия на деинституциализация на ползващите институциите; 
      Подобряване качеството на живот на социално слабите групи. 

Успешното реализиране на Стратегията е възможно при постоянен мониторинг, 
което налага ежегодно разработване на План за социални услуги, който 
съдържа дейности, финансиране, изпълнители, срокове. 

ОБОСНОВКА 

Протичащите в цялата страна реформи в социалната сфера и свързаните с тях 
процеси на децентрализация и деинституционализация в предоставянето на социални 
услуги налагат изготвянето на настоящия стратегически документ. С промените в 
Закона за социално подпомагане и възможността общините да предоставят 
управлението на социалните услуги на Неправителствени организации, се създават 
реални условия и предпоставки за изграждане на пазар на социални услуги. В тази 
връзка държавата респективно общините вече не са монополисти в предоставянето на 
социални услуги. Конкуренцията между доставчиците е голяма и това също налага 
изработването на настоящата стратегия, която ще очертае мисията на Община Малко 
Търново и ще положи основните  насоки за развитие на социалните услуги, 
съобразявайки се с потребностите на населението на територията на общината.  
         Приемането на страната ни като пълноправна членка на Европейския съюз 
предполага и ни задължава да се стремим все повече към повишаване качеството на 
социалните услуги, предоставяни към момента и утвърждаване на нови алтернативни 
социални услуги, в общността отговарящи изцяло на нуждите на населението и на 
утвърдените стандарти и критерии за предоставянето им. 
          Настоящата стратегия представя развитието на социалната политика в Община 
Малко Търново за периода 2009-2013 година и дефинира необходимостта от 
определяне целите и задачите на местната власт и местната общност към 
разрешаване   нарастващите потребности на жителите на общината от социални 
услуги и подкрепа. 

Тя е съобразена с изискванията на нормативните актове, регламентиращи 
предоставянето на социални услуги, децентрализацията при управлението и 
финансирането им, с Общински план за развитие 2007-2013 и се основава на 
приоритетите и насоките в областта на социалната политика, приети с различни 
документи, а именно: 

 Ориентиране на социалните услуги към най-уязвимите групи: възрастни, 
самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически 
общности; 

  Преминаване към алтернативни форми на социални услуги, предлагани в 
общността, съобразно потребностите на хората от общината;  

  Въвличане на партньори при предоставянето на социални услуги: други 
държавни и общински институции и бизнеса, с оглед подобряване социалната 
интеграция и качеството на живот на хората;  
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  Подобряване и увеличаване на обема на вече съществуващите социални 
услуги, предлагани в общността за възрастни и хора с увреждания;  

  Предоставяне на нови форми на социални услуги и подобряване достъпа до тях 
на рискови групи;  

  Разширяване партньорството с неправителствения сектор и други институции. 
 

І. Обща характеристика , SWOT анализ   и тенденции на развитие на социалните 
услуги в общината  
 
1. Демографска характеристика  

 Постоянното население на община Малко Търново към месец  декември 2004 
год. е 4 896 души., а през 2007 г. наброява 4004 души / по данни на ГД “ГРАО” /по 
настоящ адрес/. Относителният дял на населението в гр. Малко Търново  от общото 
население на Общината е 33 % , а спрямо селата 17%. По постоянен адрес 
населението наброява 4213 души. Разликата от 209 бр. вероятно са лица, които са 
адресно регистрирани, но живеят другаде / в други населени места в страната и извън 
нея/.

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО
ПО СЕЛАТА 

 

Графика 1. Население на Община Малко Търново                                           

В демографско отношение възрастовата структура на населението е по-
благоприятна в сравнение със средните стойности за областта , района, страната. За 
отбелязване е високият дял на възрастовата група от 18 до 64 г. /2140 души/. За 
периода 2004 – 2008 г. се очертава постепенно намаление на дела на младите хора 
под 18 г. Възрастните хора на 64 и повече години нарастват слабо като абсолютен и 
относителен дял. 
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  Графика 2. Възрастова структура на населението  на Община Малко Търново  /2008 г./ 
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  Естественият прираст на населението е отрицателен, но по-нисък в сравнение 
със средните за страната. За периода 2001-2004 г. коефициентът на 
естествения прираст е в диапазона от  - 4,9 %0 до – 5,4 %0.  

  Образователно равнище - За периода на последните две преброявания /1992-
2001 г./ е налице абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, 
висше специалист /полувисше/ и средно образование в общината.  

2.Основни тенденции в демографското развитие – постепенно намаление на 
населението , поддържане на неголям отрицателен прираст , намаляване дела на 
младите хора, запазване на контингентите в трудоспособна възраст , повишаване 
образователното ниво на населението – делът на високообразованото население е 
над средното за страната и областта. 
  
3.Икономически фактори 
Броят на безработните, регистрирани в БТ - Малко Търново към 01.12.2008г. е 102 
човека. 
Равнището на безработица за 2007 г. е   6,95 %. 
Бюджетът на община Малко Търново за 2008 г. е  6 745 000 лв. 
Бюджетът на функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи “ за 2008 г. е 694 
207 лв. 
  

население
безработни

 

Графика 3. Процент на безработица в Община Малко Търново. 

 
4.Инвалидност  

         Броят на регистрираните в Отдел „Социална закрила” гр. Малко Търново  към 
Дирекция „ Социално подпомагане „ гр. Царево лица с увреждания към ноември 2008 г. 
г. е 212. От тях 21 са с изгубена работоспособност от 50% до 70%, до 90% -   92, 41 са 
с над 90% инвалидност,   с присъдена чужда помощ - 58. Общият брой на 
инвалидизираните деца и младежи до 18 г. на територията на общината е 9, в т.ч. 3 са  
с интелектуални затруднения. 
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 Графика 4. Лица с увреждания  регистрирани в Отдел „Социална закрила” – Малко Търново 
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Графика 5. Съотношение на лицата  с  увреждания по пол и възраст. 

 
 
5. Лица на социално подпомагане 

 Общият брой на подпомаганите със социални помощи лица през 2008 е 92 , 
като 27 бр. лица са подали молби за получаване на интеграционни добвки по ППЗИХУ 
г.,  от тях 2 деца и  65 бр. лица са подали молби за отпускане на целева помощ,  от тях  
1 дете. 

Изготвени са 21 броя социални оценки – 8 на лица в трудоспособна възраст, 10 
на лица в пенсионна възраст и 3  на деца. 
 
6. Анализ на социалните услуги в общината 

 Законът за социално подпомагане, Законът за интеграция на хората с 
увреждания, Законът за закрила на детето    и правилниците за тяхното прилагане 
определят реда, условията и организацията на социалните услуги в Община Малко 
Търново. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към 
подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности. 
Бенифециенти са хора с увреждания, самотни възрастни хора, пенсионери, 
представители на етнически общности,  деца и жени в риск и др. 
  

  Специализирани институции 

„Дом за възрастни с психични разстройства”  село Заберново  
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ДВПР с. Заберново обслужва 63 лица с психични заболявания  и е с персонал 
37 щатни бройки, от които заети 32. 
   Бенифициенти на услугата са хора с психични разстройства на възраст над 18 
години. Потребителите получават 24 часови грижи в денонощието, като:               
  хранене по избор на всеки домуващ ;  
  медицинско наблюдение и медицинска рехабилитация;                              
  социална рехабилитация;  
  книги, списания и вестници от библиотечния фонд на дома;  
  телевизионни помещения с кабелен носител;  
  пране и гладене на лично и постелочно бельо;  
  фризьорски услуги;                                                                                      
  помощ при самообслужване;  
  транспортиране до и от болница, поликлиника и други културни, социални и 

здравни заведения;  
      През 2003 г., след промяната на Закона за социално подпомагане и преминаване 
на социалните услуги в управление на Кмета на общината, се поставиха нови критерии 
при поддържането на материалната база на тези общински заведения. Общината 
спечели конкурс за основна реконструкция на кухненски блок и трапезария в ДВПР с. 
Заберново от Социално инвестиционен фонд. След приключването на ремонта през 
2008 г. и след планираното през 2009 г. технологично обзавеждане коренно ще се 
подобрят условията на живот и работа в дома.  
     Финансирането на тези заведения се осъществява от държавния бюджет.От 2003 
година издръжката се определя от предварително определени стандарти за издръжка 
на едно лице. Това коренно промени обслужването и внесе спокойствие в работата на 
общината и ръководството на социалната институция. 
      От сериозни подобрения в материалната база се нуждае пералното помещение и 
административната сграда на ДВПР с. Заберново.  
 
 
 
 

 Социални услуги в общността  
     
       Дневен център за възрастни с увреждания – Малко Търново, в който 40 души 
получават социални услуги в база  собственост на Община Малко Търново.  Сградата 
на ДЦВУ е  реконструирана и обновена след спечелен през 2004 г. проект пред 
Социално инвестиционен фонд. Обзаведена и оборудвана изцяло със средства от 
Общинския бюджет. Тази услуга е търсена , защото има редица предимства пред 
специализираните институции, а именно: потребителите прекарват деня сред свои 
връстници в Дневният център. Получават: топла храна и  медицински услуги, четат 
книги и преса от библиотечния фонд , гледат телевизор, участват в редица 
мероприятия, организирани от персонала / екскурзии, чествания, посещения на 
представления и др./. Услугата се финансира от държавния бюджет.  
      
      Домашен социален патронаж – Малко Търново е наложила се социална услуга в 
общността, финансирана от общинския бюджет. ДСП предлага комплекс от дейности и 
услуги: 

  Доставка на храна в дома;                                                                                           
  Услуги по поддържане на лична хигиена и хигиена на дома;  
  Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване;  
  Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома или извън него;  
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  Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 
необходимост, заплащане на такси, данъци, електрическа и топлинна енергия, 
телефон и др. със средства на обслужваното лице;  

  Съдействие за преглед при личен лекар и при лекар-специалист;  
  Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ЛКК, ТЕЛК, 

РЕЛК или НЕЛК;  
  Административни и правни консултации по проблеми, свързани със социалното 

подпомагане.  
  Оказване съдействие за извършване на някои правно-административни услуги;  
  Подаване на молби и заплащане на такси от различен характер и др.  
  други.   

 Капацитетът на ДСП е 60 места. Дейността се осъществява от  6 щатни бройки   
     
     Социални услуги за пенсионери- клубна форма. 
     Общината е предоставила база за функциониране на 3 клуба на пенсионерите –гр. 
Малко Търново, с. Граматиково и с. Звездец. Клубовете се предоставят за 
безвъзмездно стопанисване и управление. В тях възрастните хора осъществяват 
социални контакти и взаимопомощ, дава им се възможност за творчески и културни 
изяви, вземат участие в разнообразни занимания и  мероприятия, и др.  
     Личен асистент - изключително полезна форма за най-нуждаещите се хора с 
увреждания . За съжаление в общината са назначени само 2  лични асистенти, които 
обслужват свои близки персонално. Личните асистенти получават минимална работна 
заплата и полагащите се социални осигуровки. Програмата се реализира от Дирекция 
“Социално подпомагане” – Царево, отдел „Социална закрила” – Малко Търново.    

.  

 

 

 

SWOT АНАЛИЗ  

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
 

 наличие на воля и желание от 
страна на ръководството на Община 
Малко Търново за развитие на 
социални услуги съобразени с 
държавната социална политика и 
нейните приоритети и местните 
потребности ; 

 
 наличие на свободен общински 

сграден фонд в града и кметствата;  
 
 наличие на специализирани 

институции, за предоставяне на 
социални услуги; 

 

 несъвършенства в нормативната 
уредба;  

 липса на система за наблюдение 
броя, социално- икономическите и 
здравните характеристики на хората 
с трайни увреждания;  

 недостатъчен брой алтернативни 
социални услуги, съобразно 
потребностите;  

 липса на  специалисти - социални 
работници, медицински 
специалисти, психолози и др. 

 незадоволителна информираност от 
страна на обществеността за 
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 добра комуникация и координация 

между институциите, ангажирани с 
предоставянето на социални услуги  

 сключени договори с 
неправителствени организации за 
предоставяне на социални услуги; 

 
 наличие на организации за и на 

хората с увреждания на 
територията на общината; 

  
 изработени и приети –  

- Наредба за условията и реда за 
извършване на социални услуги в Община 
Малко Търново. 
- Наредба за организацията и дейността на 
клубовете на пенсионера.  
 

видовете социални услуги, от които 
биха могли да се ползват ; 

 ограничени общински финансови 
ресурси за развитие на социални 
услуги ; 

 Липса на  разработени: 

- Общинската стратегия за закрила на 
детето  и  
- Общинската стратегия за равни 
възможности на хората с увреждания и 
планове за действие към тях. 

 ниско трудово възнаграждение в 
сферата на социалните дейности  

 недостатъчни финансови и 
подготвени човешки ресурси за по- 
добро проучване потребностите на 
населението от социални услуги;  

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

ЗАПЛАХИ 
 

 развитие на социални услуги „ 
делегирана държавна дейност „ 
финансирани по утвърдени 
стандарти за издръжка  

 развитие на социални услуги 
финансирани от фонд               „ 
Социално подпомагане „ към 
Министерство на труда и 
социалната политика ; 

 развитие на социални услуги, 
финансирани от европейски 
социални фондове  

 обмяна на знания и опит от други 
общини в страната и чужбина  

 

 липса на потребители на 
социалните услуги;  

 драстични промени в 
законодателството, 
регламентиращо социалната сфера; 

 ниска информираност на 
обществеността за видовете 
социални услуги; 

 липса на разбиране от страна на 
ангажираните институции относно 
необходимостта за развитие на 
алтернативни социални услуги; 

SWOT- анализът очертава основните силни и слаби страни в развитието на 
социалните услуги на територията на Община Малко Търново. Отчитайки 
възможностите на общината и евентуалните заплахи се налагат следните по- важни 
изводи: 

1. На територията на общината се предлагат алтернативни социални 
услуги в общостта, но те не обхващат всички рискови групи. Наличието 
на специализирани институции, за предоставяне на социални услуги и 
тяхната материална база, човешки ресурси, административен потенциал 
би могло да се използва за успешното разкриване и развитие на 
алтернативни форми на услуги.  

2.  Община Малко Търново има добър опит в съвместното предоставяне и 
управление на социални услуги, но на този етап само малка част от 
регистрираните НПО- та и организации на и за хората с увреждания на 
територията на общината изявяват желание и готовност за 
сътрудничество. 
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3. Важен фактор за развитието на социални услуги е човешкият ресурс. В 
Област Бургас съществуват две висши учебни заведения, които 
подготвят специалисти за работа в социалната сфера: социални 
работници, психолози, педагози, медицински специалисти, 
рехабилитатори. С оглед ниското трудово възнаграждение в сферата са 
необходими мерки за повишаване мотивацията на професионалистите.  

4. Въпреки доброто сътрудничество с местните медии се отчита известна 
липса на информация в медийното пространство за видовете услуги и 
реда за ползването им. 

5. Към момента се предлагат услуги само за малка част от рисковите групи, 
което налага по-подробно проучване потребностите и желанията на 
нуждаещите се лица, за които все още не са реализирани услуги. 

6. Източниците на финансиране са твърде малко и ограничени. Средствата 
заложени в държавния бюджет за социални услуги са недостатъчни. 
Поради това е необходимо разкриването, развитието и финансирането 
на услугите да се реализира не само и предимно със средства от 
държавния и общинския бюджети.  
 

           Обобщавайки основните изводи за и тенденциите в социалната политика на 
Община Малко Търново се дефинираха приоритетните насоки, цели, задачи, дейности, 
отговорни институции и желани резултати в развитието на социалните услуги на 
територията на общината 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

І. Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в специализираните 
институции и подобряване условията на живот в тях. 
ІІ. Развитие на наличните алтернативни социални услуги, предоставяни в общността и 
разкриване на нови 

 
 

І. Основна цел: Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в 
специализираните институции и подобряване условията на живот в тях. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ  

1. Подобряване на материалната 
база.  

 Извършване на строително – 
ремонтни дейности;  

 Обновяване на обзавеждането и 
техниката;  

 
2. Повишаване квалификацията и 

мотивацията на персонала и 
придобиване на нови знания и 
умения.  

 

 Провеждане на обучения ; 
 Участия в семинари;  
 Организиране и провеждане на 

работни срещи;  
 Обмяна на опит между 

професионалисти от сходни 
институции;  
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 Участие в курсове за квалификация и 
преквалификация;  

 Изготвяне на мотивационни профили 
на работещите в специализираните 
институции и предоставящите 
алтернативни социални услуги;  

 Изготвяне на планове за повишаване 
мотивацията на заетите в социалната 
сфера;  

 
3. Индивидуализиране на грижата и 

социалните услуги. 

  

 Повишаване числеността на 
персонала,  

 Намаляване капацитета на 
институциите;  

4 Деинституционализация и 
интегриране на настанените лица 
в общността.  

  

  

  

 Извършване на социална оценка от 
мултидисциплинарни екипи / МВК/ 
относно възможността за извеждане 
на потребителите извън институциите; 

 Възстановяване и/или поддържане на 
връзки с роднини и близки и оценка на 
възможностите за реинтеграция в 
семейна среда;  

 Извеждане на хора с трайни 
увреждания от СИ чрез осигуряване 
на заетост на безработни лица като 
техни лични асистенти в семейна 
среда; 

  
5.  Развитие на алтернативни 

социални услуги вътре в 
институцията или в 
непосредствена близост до нея 
като форма на интеграция на 
настанените лица.  

 Изграждане на „Защитени жилища” за 
хора с ментални увреждания,  

 Включване на услугата „Седмична 
грижа”  към Дневния  център;  

 

6. Настаняване на лица, 
отговарящи на профила на 
институцията.  

 

  

 Подобряване сътрудничеството 
между Д „СП” и Община Малко 
Търново ; 

 Отчитане промените в психическото и 
физическото състояние на 
настанените лица с цел своевременно 
преместване в отговарящи на 
потребностите им институции ; 

 
7. Извършване на актуализация и 

мониторинг на Програмите за 
развитие на всяка институция. 

 

 Изготвяне на програми за 
мониторинг вътре в институциите  

 Провеждане на мониторинг от 
страна на Община Малко Търново  

8. Промяна в нагласите и 
мнението на обществото 
относно институционалната 
грижа и настанените лица.  

 Представяне на настанените лица на 
обществото  

 Подобряване сътрудничеството с 
местните и национални медии  

 Организиране и провеждане на 
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 информационни кампании за 
разясняване същността на и 
необходимостта от институционална 
грижа . 

 
9. Подобряване на 

междуинституционалните 
      връзки. 

 

 Провеждане на работни срещи;  
 Поддържане на регулярни връзки за 

обмен на информация, методики за 
работа и иновации;  

 
 

ІІ. Основна цел:  Развитие на наличните алтернативни социални услуги, 
предоставяни в общността и разкриване на нови. 

 
 

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ 

1. Проучване потребностите на 
населението на територията на 
общината от развитие на нови 
социални услуги и разширяване 
дейността на наличните  

 Извършване на проучвания чрез: 
o Анкетни карти;  
o Въпросници;  
o Анализ на статистически данни;  

2 Детерминиране и идентифициране 
потребностите на най- рисковите 
групи за развитие на нови услуги и 
увеличаване броя целеви групи, 
ползващи се от наличните 
алтернативни услуги.  

 Анализ на резултатите от 
извършените проучвания; 

 Идентифициране на проблемите;  

3 Определяне на видовете нови 
алтернативни  социални услуги и 
целевите групи, които могат да  се 
ползват от тях ; 

 Определяне на приоритетите;  
 Преценка на наличните ресурси – 

трудови, финансови, 
административни ; 

 
4 Проучване сградния фонд на 

общината.  

 

 Определяне на подходящи сгради и 
помещения за реализиране на 
социалните услуги;  

5 Определяне източниците на 
финансиране за разкриване  на 
нови социални услуги и 
разширяване дейността на 
съществуващите. 

 

 Залагане на средства в Общинската 
Инвестиционна Програма и 
общинския бюджет- за социални 
услуги „ общинска отговорност „;  

 Спазване на процедурите, 
регламентирани в ЗСП за 
разкриване на услуги „ държавна 
отговорност „;  

 Проучване възможностите и 
условията за финансиране на 
услугите от донорски организации и 
европейски фондове;  

 Активизиране на бизнес сектора;  
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6. Информиране на обществеността за 
вида на предоставяните услуги и  
кой може да се ползва от тях; 

 Провеждане на конференции ; 
 Организиране на информационни 

дни;  
 Издаване на брошури и дипляни за 

предлаганите социални услуги на 
територията на общината;  

 
7. Мониторинг на резултатите и 

влиянието, което социалните 
услуги оказва върху 
потребителите и техните 
семейства; 

 

 Извършване на регулярни проверки 
за спазване на критериите и 
стандартите за предоставяне на 
социалните услуги;  

 Анализиране на статистически 
данни;  

 Анализиране промяната в 
състоянието на потребителите и 
техните семейства;  

 
8.  Изграждане на  

мултидисциплинарни екипи за 
работа по случай;  

 Подобряване координацията между 
отделните институции;  

 Разширяване на мрежата от 
партньори;  

 
9.  Изграждане на мрежа от 

доброволци за работа с 
потребители на социални услуги; 

 

 Установяване на връзки с 
организации, занимаващи се с 
доброволческа дейност;  

 

  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

І. Повишаване качеството на предоставяните услуги в специализираните 
институции и подобряване на условията на живот в тях.  

 Материална база, обзавеждане и техника, отговаряща на регламентираните 
критерии и стандарти и на потребностите на потребителите.  

 Повишена квалификация на персонала, адекватна на динамиката на развитие на 
социалната услуга и състоянието на потребителите.  

 Подобрено психическо и физическо състояние на потребителите и придобити 
социални умения.  

 Повишен брой интегрирани/ реинтегрирани в общността лица и подобрени/ 
възстановени връзки със семейството им.  

 Разкрити нови алтернативни социални услуги вътре в институцията или в близост 
до нея.  

 Настанените лица отговарят на профила на всяка институция за предоставяне на 
социални услуги.  

 Актуализирани програми за развитие, според динамиката на промените в 
нормативната уредба и потребностите на настанените лица.  

 Подобрено сътрудничество с медиите и повишена информираност на обществото 
относно институционалната грижа и настанените лица.  

 Подобрено сътрудничество между институциите, ангажирани с предоставянето на 
социални услуги.  
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ІІ. Развитие на наличните алтернативни социални услуги, предоставяни в 
общността и разкриване на нови 

 Установени потребности на населението от социални услуги.  
 Определени приоритетни целеви групи, нуждаещи се от нови социални услуги и 

установени нужди от увеличаване броя на целевите групи, ползващи се от 
съществуващите такива.  

 Определени алтернативни социални услуги, които ще се разкриват.  
 Определени подходящи сгради за развиване на социални услуги.  
 Определени източници на финансиране за разкриване на нови социални услуги 

и разширяване дейността на вече съществуващите.  
 Повишена информираност на обществеността относно алтернативните 

социални услуги и условията за ползването им.  
 Подобрено състояние на потребителите на социални услуги и техните 

семейства.  
 Подобрена координация на институциите при работа по случаи.  

 

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ 

 Община Малко Търново - координира дейностите по разработване и 
разкриване на социални услуги  

 Дирекция „Социално подпомагане” / Отдел „Закрила на детето” – 
извършва оценка на потребностите на населението на територията на 
Община Малко Търново.  

 Дирекция „Бюро по труда” – разработва и реализира съвместно с 
други институции програми и проекти за заетост, обучение и 
квалификация и преквалификация.  

 Алтернативни социални услуги – осъществяват пряката 
индивидуална работа с потребителите.  

 Специализирани институции – осъществяват пряката индивидуална 
работа с потребителите.  

 РИО на МОН – разработва и реализира съвместно с други институции 
образователни и обучителни програми и проекти.  

 НПО – участват в съвместното разработване, реализиране и управление 
на социални услуги и в проучване потребностите на населението..  

 Съюзи и организации на и за хора с увреждани -участват в 
съвместното разработване и реализиране на социални услуги и в 
проучване потребностите на населението.  

  

МОНИТОРИНГ 

І. Показатели за постигане на стратегическа цел „Повишаване качеството на 
предоставяните социални услуги в специализираните институции и подобряване 
условията на живот в тях”. 

1. Подобряване на материалната база:  

o Брой извършени ремонти;  
o Ново строителство ; 
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o Наличие на ново / обновено обзавеждане и техника;  

2. Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала и придобиване на 
нови знания и умения: 

o Брой проведени обучения;  
o Брой участия в семинари ; 
o Брой проведени работни срещи;  
o Брой участия в курсове за квалификация и преквалификация;  
o Наличие на изготвени мотивационни профили и планове за повишаване на 

мотивацията.  

3. Индивидуализиране на грижата и социалните услуги: 

o Численост на персонала;  
o Капацитет;  
o Извършване на оценка състоянието на потребителите;  
o Промяна в индекса на социалните умения;  

4. Деинституционализация и интегриране на настанените лица в общността: 

o Брой лица, интегрирани / реинтегрирани в общността;  
o Брой възстановени /подобрени връзки с роднини и близки;  

5. Развитие на алтернативни социални услуги съвместно с неправителствени 
организации вътре в институцията или в непосредствена близост до нея като 
форма на интеграция на настанените лица: 

o Брой реализирани нови алтернативни форми на социални услуги към СИ и 
услуги в общността. 

o Брой проведени съвместни мероприятия . 

6. Настаняване на лица, отговарящи на профила на институцията: 

o Брой протоколи от проведени работни срещи на МВК;  
o Брой преместени лица във връзка с настъпили промени във физическото и 

/или психичното им състояние;  

7. Извършване на актуализация и мониторинг на Програмите за развитие на 
всяка институция: 

o Наличие на програми за мониторинг;  
o Брой актуализирани програми за развитие;  

8. Промяна в нагласите и мнението на обществото относно институционалната 
грижа и настанените лица: 

o Проучване на общественото мнение;  
o Брой проведени информационни кампании;  

9. Подобряване на междуинституционалните връзки: 

o Наличие на протоколи от работни срещи;  
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o Брой осъществени съвместни дейности ; 

  

ІІ. Показатели за постигане на стратегическа цел „Развитие на наличните 
алтернативни социални услуги, предоставяни в общността и разкриване на нови” 

1. Проучване потребностите на населението на територията на общината от 
развитие на нови социални услуги и разширяване дейността на наличните: 

o Брой проведени изследвания с различни методи;  
o Наличие на анализ на статистически данни;  

2. Детерминиране и идентифициране потребностите на най- рисковите групи за 
развитие на нови услуги и увеличаване броя целеви групи, ползващи се от 
наличните алтернативни услуги : 

o Наличие на анализ и изводи от проведените изследвания;  

3. Определяне на видовете нови алтернативни социални услуги и целевите 
групи, които ще се ползват от тях: 

o Наличие на адекватна оценка на съществуващите ресурси;  

4. Проучване сградния фонд на Общината: 

o Брой Решения на Общински съвет - Малко Търново за предоставяне на 
сгради и помещения за реализиране на социални услуги;  

5. Определяне източниците на финансиране за разкриване  на нови социални 
услуги и разширяване дейността на съществуващите: 

o Заложени средства в Общинския бюджет за развитие на социални услуги;  
o Заложени средства в Общинска Инвестиционна Програма;  
o Брой изготвени и представени в срок  проекти за развитие на социални 

услуги пред социални фондове, донорски организации и Фонд „Социално 
подпомагане”;  

6. Информиране на обществеността за вида на предоставяните услуги, кой може 
да се ползва от тях: 

o Брой проведени конференции и информационни дни;  
o Наличие на изготвени дипляни и брошури;  

7. Мониторинг на резултатите и влиянието, което социалните услуги оказва 
върху потребителите и техните семейства:  

o Наличие на протоколи от проведени проверки;  
o Наличие на оценка / анализ на статистически данни;  
o Наличие на препоръки за повишаване качеството на социалните услуги;  

8. Изграждане на  мултидисциплинарни екипи за работа по случай: 
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o Брой нови партньори;  
o Наличие на координирани действия между институциите;  

 

Стратегията е разработена от Дирекция „ Социални дейности услуги и здравеопазване”  и 
е съгласувана с всички отговорни институции, ангажирани с предоставянето и 
развитието на социални услуги. Същата е отворен документ и може да се допълва, изменя 
и актуализира. 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 220 

 
   1. Ползването на дървесината за собствени нужди и от физически лица, 

съгласно чл.57, ал.9 и чл.57, ал.11 т.1 от ЗГ /….” с решение на общинския съвет – за 
горите – общинска собственост;/, да се осъществи в отдели и подотдели както следва: 
        Район М. Търново: за строителен материал: 77”щ”;77”я”;83”а”;83”ж”; 
  суха и паднала маса:76”п”;77”ж”;36”з”;185”з”;134”д”;212”в”; 
        Район Граматиково: суха и паднала маса:373”в”;373”д”;131”и”;368”д”;368”з”; 
376”е”;376”з”;372”в”; 
        Район Звездец: суха и паднала маса: 263”а”;236”б”24”д”;285”б”;285”и”;285”л”; 
270”о”; 
       Таксите за корен са регламентирани с решение на Министерски съвет. 
 
 2. Ползването на широколистна дървесина в посочените отдели и подотдели: 
       Район Звездец:112”е”;112”ж”;112”д”;113”ж”;114”з”;276”к”;276”л”;276”м” 
  Район М. Търново:204”д”;217”д”;220”а”;220”б”; 
  Район Граматиково:109”г”;111”к”;111”м”;342”б”;342”в”347”г”;377”в”; 
 Да се осъществи съобразно чл.53 ал.2 и 3, при условията и по реда, определени 
от чл.80 ал.2 т.3 от ППЗГ /чрез публичен търг с явно наддаване…….”/. 
 
 3. От ЛФ 2008 година, като преходни,/ съгласно чл.59 ал.20 от ЗГ, при условията 
на чл.87 ал.16 от ППЗГ,/чрез АНЕКС към договорите/ да останат за ЛФ 2009 година 
следните отдели и подотдели: 
  Район М.Търново: 206”а”;206”б”;200”б” 
  Район Граматиково: 90”е”;90”ж”;90”и”;341”б”;377”к” 
на следните фирми:”Елит – Живко Червенков”; Дъбрава”;ЕТ”Стил – Джамиле Шарки” 
  Причините за недовършване на отдаваните обекти от ЛФ 20008 година са: 

- Производствени затруднения на фирмите изпълнители на договорите. 
 

                    4. Съобразно чл.53 ал.2, т.2/”чрез възлагане на добива и продажба на        
добитата дървесина от склад;/, да се осъществи ползването на отдели и подотдели както 
следва:  
  Район М. Търново: 100”т”;153”а”;189”д”;192”г”;194”и”;194”ж”;199”б” 
  Район Граматиково:  341”г”;344”ж”;372”б” 
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 5.  Да се   включат    по   линията   за  местно   население  , тези   учреждения , 
които имат право да ползват  дърва , а това  са  училищата ,  религиозните  
организации, някои други  организации , които  са  в общината   и могат да използват 
тази точка 

 
 

    
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 221 
 
 

Общински  съвет   Малко Търново  дава съгласието  си Община  Малко Търново  
да   кандидатстване  за  редовен  член  на  Бургаската  търговско  промишлена  палата. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 222 

 
1.  Общински  съвет   Малко  Търново дава  съгласието си  Община  Малко  

Търново  да  участва  в подготовка  и  отпечатването на  Енциклопедия   „Малко  
Търново  - Странджа” . 

2.  Общински съвет   Малко Търново упълномощава  кметът на  община  Малко  
Търново    да    предприеме  необходимите  действия   за   подготовка  и  отпечатване  
на изданието .  

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 223 
 

На основание чл. 34 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински 
съвет дава съгласието си Община Малко Търново да закупи от 
„Електроразпределение” – Стара Загора ЕАД, магазин със склад със 
застроена площ 70 кв. м, находящ се УПИ ІV, кв. 50 по регулационния план 
на гр. Малко Търново, с дворно място от 13/66 кв. м ид. част от УПИ на цена 
39 700 лева без ДДС 

   
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 224 

 
                  На основание чл. 35 ал. 3 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската 
собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си УПИ ХІХ, кв. 
22 по плана на с. Звездец, с площ 550 кв. м.,  да бъде продаден на 
собственичката на законно построената върху него сграда – Тодорка Петкова 
Кърджилова на цена 11 000 лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е  
№ 225 

                На основание чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 
част от поземлен имот 46663.501.669, в гр. Малко Търново, с площ 75 кв. м да 
бъде продадена на собственика на законно построената в имота сграда Андрей 
Тодоров Андреев на цена 675,00 лева. 
 

   
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 226 
 

1. 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 обявен за 
продажба чрез конкурс ПИ 000499 и построените в него сгради, в землището на 
с. Звездец.  
2. Продажбата на имота да се извърши чрез конкурс при следните условия: 
 начална цена 116 000 лева. 
 реализиране на инвестиции в имота, включващи изграждане на 

животновъден комплекс и мандра за добиване и преработка на мляко и 
млечни продукти 

 разкриване на 10 работни места и назначаване на хора от местното 
население    

 поддържане постоянна чистота около района 
 пет годишен срок, през който приобритателят не може да се разпорежда 

с имота 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 227 
1. На основание чл. 35 ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат обявени за 
продажба чрез конкурс имоти - частна общинска собственост в с. 
Младежко при начални продажни цени  –  както следва: 
УПИ ІХ, кв. 13     -     33 950 лева 
УПИ   Х, кв. 13     -    28 000 лева 
 

    2. Продажбата на имотите да се извърши чрез конкурс при следните условия: 
 започване на строителството в срок до една година от датата на 

сключване на договора 
 строителство в странджански стил – с камък и дърво 
 поддържане постоянна чистота около района 
 пет годишен срок, през който приобритателят не може да се разпорежда 

с имота. 
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Р Е Ш Е Н И Е  
№ 228 

 . На основание чл. 12 ал. 2 и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда на 
управление и разпореждане с жилищните имоти – частна общинска 
собственост Общински съвет Малко Търново включва в групата на общинските 
жилища предназначени за продажба апартамент № 11 - сутерен в бл. 16, вх. А, 
с. Звездец.  
ІІ. Общински съвет Малко Търново упълномощава Кмета на Общината да 
извърши продажба на  горепосочения  апартамент  чрез  търг с тайно 
наддаване при начална цена 5 840,00 лева. 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 229 

 
            На основание чл. 17 ал. 1 т. 2 от Закона за концесиите Общински съвет – 
Малко Търново дава съгласието си да се започнат подготвителни действия и се 
изработи обосновка на предоставянето на концесия върху имот № 000715 в 
землището на с. Звездец, с площ 281,787 дка.   
   
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 230 

 
          І. На основание чл. 12 ал. 2 и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда на 
управление и разпореждане с жилищните имоти – частна общинска 
собственост Общински съвет Малко Търново включва в групата на общинските 
жилища предназначени за продажба следните апартаменти: 
1. апартамент № 8 в бл. 12, вх. А, ет. 3, с. Звездец                             
2. апартамент № 5 в бл. 21, вх. Б, ет. 2, гр. Малко Търново 
3. жилище № 9, къща тип „Пазарджик”, в с.Звездец              

        ІІ. На основание чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда на управление и 
разпореждане с жилищните имоти – частна общинска собственост 
Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си  да се извърши 
продажба на общинските апартаменти на техните наематели по следните 
пазарни цени: 

 1. На Георги К. Бакрачов апартамент № 8 в бл. 12, вх. А, ет. 3 в                
с. Звездец на цена 7 310,00 лв. 

2. На Йордан Ст. Кръстев апартамент № 5 в бл. 21, вх. Б, ет. 2,             
гр. М. Търново на цена 9 950,00 лв. 

3. На Минка Минева Янева жилище № 9, къща тип „Пазарджик”, в с.Звездец 
на цена 14830,00 лв 
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 231 
 
 

1. На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 156, ал. 2 от Търговския 
закон  Общински съвет Малко Търново дава съгласието си за ликвидатор на 
„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 
определена г-жа Магдалена Илиева Карастоянова, управител на „Обреден 
комплекс” ЕООД Бургас. 

   2. Определя шестмесечен срок за извършване на ликвидацията. 
3. Възлага на избрания ликвидатор да извърши всички необходими действия за 
вписване на промените по партидата на дружеството в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията. 
     
  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 232 

 
Общинския съвет одобрява поемането на общински дълг за финансиране и 
разплащания към доставчици за обект „Подготовка на инвестиционни проекти за 
изграждане на ПСОВ и частична реконструкция  на водопроводна мрежа в гр.Малко 
Търново” по договор №58-131-СО52/12.01.2009 г.  и определя следните условия за 
поемането му: 
-Максимален размер на дълга-546 351 лв. 
- Валута  български  лева  или  равностойност в  евро  
- Вид  на  дълга – пряк   кредит , мостово  финансиране  
- Условие и  срокове   за погасяване  - 15  / петнадесет / месеца , считано  от април  2009 
година и съгласно  погасителен  план . 
Лихвен процент-възможно най- нисък  и при условията на фонд ФЛАГ, макс 10% год. 
-Други такси и разноски- възможно най- ниски  и при условията на фонд ФЛАГ. 
-.Начин на обезпечаване-залог за вземания от собствени приходи по общинския 
бюджет,разрешени от закона  и залог на вземания по Договор № 58-131-
СО52/12.01.2009 г.,проект „Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на 
ПСОВ и частична реконструкция  на водопроводна мрежа в гр.Малко Търново”. 
Погасяване – с постъпления от безвъзмездната помощ при получаване на междинни и 
окончателно плащане 
2.Общинския съвет делегира права на кмета на община Малко Търново по 
подготовката ,внасяне и подписване на необходимата документация по изпълнение на 
решението по т.1,в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.”, схема за безвъзмездна финансова помощ,проект” Подготовка на 
инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ и частична реконструкция  на 
водопроводна мрежа в гр.Малко Търново” по договор №58-131-СО52/12.01.2009 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е  
№ 233 

 
 Общински  съвет  Малко  Търново   изисква от  началника  на  РПУ  град  Малко 
Търново , да внесе на  следващото  заседание  доклад за  криминогенната  обстановка  м 
Община  Малко Търново  и  взетите  мерки за  противодействие . 
 2.  На  заседанието   на   Общински  съвет  да  се    поканят  представители на  
Областна дирекция  на  полицията . 
 
 Поради изчерпване на дневния ред председателят на   Общински  съвет    Малко    
Търново закри  заседанието .  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 МАЛКО ТЪРНОВО :   /п/  
   ТОДОР  ПЕТКОВ  
 
 ПРОТОКОЛИСТ : /п/ 

  МАРИЯНА  АПОСТОЛОВА 
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