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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 
Решения на Общински съвет Малко Търново приети на заседание  

на Общински съвет, проведено на 30.07.2010г. с Протокол №29 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 400 

На основание  чл. 35  от Закона  за  социалното  подпомагане , чл. 36 а, ал. 1  

и ар.  3  от Правилника за прилагане на  Закона  за социалното  подпомагане / ДВ 

бр. 27 от 2010   година в  сила от 09. 04. 2010 година/ и  чл. 21 , ал. 1 т. 12 от  Закона   

за  местното  самоуправление и местната администрация, Общински съвет  Малко  

Търново приема: Доклад - анализ на ситуацията  и оценката  на  потребностите  от 

социалните услуги  в  Община  Малко Търново за 2010  година .  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 401 

 

 На основание  чл. 21  от   Закона  за  местното  самоуправление и   

местната администрация , Общински съвет  Малко  Търново   дава   съгласието си  

за  промяна   капацитета на  натуралните  показатели  на  Дневен център  за   

възрастни  хора  с  увреждания  - град Малко  Търново , както  следва :  

 

 

НАТУРАЛНИ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

2010 2011 

Капацитет  40 45 

Численост  на    персонала  16 18 

Единен  разходен  стандарт 5 244 .00 5 244.00 

Средства 209 760,00 235 980,00 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 402 

 

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

на  ОЕСУТ,  взето с протокол   №  10 / 13. 05. 2010 година  Общински съвет  Малко 

Търново одобрява  ПУП / подробен  устройствен  план /  – парцеларен  план  и ел.  

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 
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схема  за обект:„Промяна  предназначението  на  ПИ № 016030 и ПИ №016042,  

ЕКАТТЕ 69328   в землището на с. Стоилово , община  Малко  Търново”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

403 

 

І. На основание чл.12 ал.2 и чл.14 ал.1 от Наредбата за реда на  управление и 

разпореждане с жилищни имоти – частна общинска собственост Общински съвет 

Малко Търново включва в групата на ведомствените общински жилища 

апартамент №5, вх.А, ет.2 в бл.17 в гр. Малко Търново. 

ІІ. На основание чл.9, ал.2 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с 

жилищни имоти – частна общинска собственост Общински съвет Малко Търново 

дава съгласието си в общински апартамент №5, вх.А, ет.2 в бл.17 в гр.Малко 

Търново безвъзмездно да бъде настанен доброволец от Корпуса на мира, работещ в 

НЧ „Просвета 1914” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

404 
 

 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 УПИ X-91, кв.16 

по плана на с. Евренозово, с площ 1190 кв.м да бъде продаден на Димитър 

Костадинов Николов на цена 7140 лева. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№405 

 
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 съсобствеността чрез продажба дела на общината 

между Община Малко Търново и следните лица: 

 

№ собственик местонахождение площ цена 

лева 

1. Стоян Костадинов Димов с.Калово,УПИ      ІІІ-51, 

кв.12 

       17/397 

кв.м.ид.ч 

306лв. 

2. Константин Георгиев Гаджев с.Стоилово,УПИ ІІІ-272, 

кв.21 

       50/530 

кв.м.ид.ч 

900лв. 

3. Радка Николова Келешева с.Бяла вода, УПИ VІІІ-

240,кв.24 

      70/820 

кв.м.ид.ч 

1260лв. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№406 

 
      На основание чл.14, ал.1 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с 

жилищни имоти – частна общинска собственост Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да се извърши  продажба на общински апартамент 

№17 в бл.5, вх.Б, ет.3 в с. Граматиково, община Малко Търново чрез търг при 

първоначална цена 6 520,00 лева.  

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№407 

 
 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, апартамент №8 в бл.2, вх.А, ет.3 в с.Граматиково, община Малко 

Търново. 

 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 общински 

апартамент №8 в бл.2, вх.А, ет.3 в с.Граматиково, община Малко Търново чрез 

търг при първоначална цена 5 920, 00 лева. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№408 

 
Ползването на иглолистна дървесина от отдел 84, подотдел  „а1”, и „б” да се 

осъществи съобразно чл.53 ал.2, т.3 от ЗГ, при условията и по реда определени от 

чл.80 ал.2, т.3 от ППЗГ / чрез публичен търг с явно надаване….”/, след получаване 

на положителна оценка за съвместимост. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№409 
 

Общински съвет дава съгласието си за закупуване на употребявани 

транспортни средства на стойност до 1 500 лв. за нуждите на Дирекция 

„Общински гори” 
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РЕШЕНИЕ 

№410 

 
1. Общински съвет Малко Търново приема предложеният план-график за работа 

на Общински съвет по отношение на фирмите и предприятията с общинско 

участие. 

 

 

ГРАФИК 
       ЗА 

 

Работата на Общински съвет –Малко Търново по преценка и вземане на решение 

относно общинските фирми 

 

 
1. „Странджа-строй” ЕООД гр.Малко Търново 

2. „Хипократ-96” ЕООД гр.Малко Търново 

                                                     Срок: 30.08.2010г.  

3. „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение” 

ЕООД гр.Малко Търново 

4. „Странджа – тур” ЕООД 

Срок:30.09.2010г. 

 

5. „Горски кът – 2003” ЕООД гр.Малко Търново 

6. „Ковач – 2005”ООД с.Звездец 

Срок:30.10.2010г. 

7. „Еко уест енд Партнерс” ООД 

8. „ОФ „ Програмно–координационен център за научни изследвания – 

ЕКОПАН” 

Срок: 30.11.2010г.  

 

 
2. Общински съвет Малко Търново възлага на постоянната Комисия по 

„Бюджет, финанси, общинска собственост, общински търговски дружества и 

неправителствени организации” да организира изпълнението на план-графика 

и осъществи контрол за изпълнение на решенията. 

3. Информациите за състоянието на съответните фирми се внася в Общински 

съвет 15 /петнадесет/ дни преди определения по график срок за обсъждане в 

комисията в присъствието на управителите.  
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РЕШЕНИЕ 

№411 

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

приема допълнение на Наредба №1 за обществения ред в Община Малко Търново, 

състояща се в следното: 

В раздел V., чл.18 да се добави нова т.2 А. със следния текст: 

т.2.А. „Отглеждането на селскостопански животни в границите на 

гр.Малко Търново. Животните се настаняват и отглеждат в определена за целта 

животновъдна зона, извън регулационните граници на гр. Малко Търново. 

За останалите населени места на територията на Община Малко Търново, 

животните се настаняват и отглеждат в подходящи за целта помещения / обори, 

кочини, кокошарници и др./, които да отговарят на хигиенните изисквания, 

строителните правила и норми на населените места.” 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№412 
 

Общински съвет приема предложената информация ,предоставена от 

началника на РПУ за сведение. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№413 

 

 
 Да се допълни разчета за капиталови разходи за 2010г. със следните 

машини, необходими за дейността на ОП „БКС” Малко Търново: 

1. Агрегат за ел.захранване на стойност 1 500 лв. 

2. Комбиниран индукционен електрожен на стойност 1 500 лв. 

3. Средствата да бъдат осигурени чрез намаляване на §10-00 „Издръжка” и 

увеличаване на § 5 200  - Придобиване на ДМА на дейност 619” Други 

дейности по жилищното строителство” от Единната бюджетна 

класификация. 

 

  


