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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

 

Решения на Общински съвет Малко Търново  

приети на заседание на ОбС, проведено  

на 24.09.2010г. с Протокол №32 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 427 

 

Общински съвет  Малко  Търново  приема  годишните  отчети   за   

наблюдение и  изпълнение  на  „Плана  за  развитие   на   Община  Малко  

Търново  2007 – 2013 година  за  периода   от 2006   до  2009  година .  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 428 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 7  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Малко Търново приема актуализация 

на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги.  

 Промяната да бъде отразена като към Глава 2, Раздел ІII се добавят 

следните нови членове  :  

Чл.35.(1)За ползване на услугите на Детска млечна кухня,  

родителите/настойниците  с постоянна регистрация на територията на Община 

Малко Търново заплащат такса в размер на 1.50 лв. на ден.  

(2) Децата, ползващи детска млечна кухня, чиито родители/ настойници нямат 

постоянна адресна регистрация на територията на Община Малко Търново, 

заплащат такса в размер на 2.00 лв./ден.  

и  

Чл. 38 (1) Лицата ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, 

с постоянна адресна регистрация на територията на Община Малко Търново,  

заплащат месечна такса в размер, съответстващ на действителните месечни 

разходи.             

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, 

хигиенни материали, транспорт, както и съответната част от общите разходи за 

електрическа и топлинна енергия и вода, с изключение на приходите от 

Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 
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спонсорство и донорски програми, благотворителни организации, на даренията от 

местни и чуждестранни физически и юридически лица. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Я 

№ 429 

 

1. Общинска фирма „Специализирана болница за долекуване и 

продължително лечение” ЕООД гр. Малко Търново да продължи дейността си 

като търси нови възможности за работа. 

2.Одобрява резултатите по ликвидацията на съвместно търговско 

дружество „Ковач-2005” ООД с. Звездец. 

   3.Възлага на Общинска администрация, съвместно с ликвидатора да впише 

в Търговския регистър прекратяването на „Ковач-2005” ООД, съобразно 

предвидените от закона ред и срокове. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 430 

 

Общински  съвет   Малко   Търново  дава  съгласието си  през  учебната  

2010 – 2011 година  н  ОДЗ  „Юрий Гагарин” -  филиал  село   Граматиково  да  

съществува   една   маломерна  целодневна   група . 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 431 

 

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

на ОЕСУТ, взето с протокол № 15/01.07.2010 г. Общински съвет Малко Търново 

одобрява подробен устройствен план /ПУП/ -  план за регулация и застрояване 

/ПРЗ/ на поземлен имот № 047047,  в м. „Край село”, землище с. Бяла вода, община 

Малко Търново, обл. Бургаска 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я 

№ 432 

   

 1. Общински  съвет  декларира своята  пълна  съпричастност  със 

съгражданите си относно възникналия екологичен проблем в района,  

застрашаващ   здравето  ни .   

2. Общински съвет  Малко  Търново   сезира  главна прокуратура  на  

Република  България, която   да  направи пълна  проверка   по  осъществяването 

на   тъй  наречената  „рекултивация” и да бъде отговор на  въпросите, вълнуващи   

гражданите  на  Малко  Търново.  

3. Да  се уведомят всички народни представители от  Бургаски  избирателен  

район за  проблема  и да    потърсят отговори  на  въпросите   на населението , чрез 

поставянето им  в  Народното събрание.  

4. Органите на прокуратурата  да  предизвикат  независима  експертиза   п, 

която да даде отговор  за  състоянието на  въздух, почва и  вода  в района  на   
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замърсяването , както и какви  ще  бъдат  последствията  в  бъдеще. Като членове 

на  комисията  която  ще проведе проверката  да  бъдат   включени  общинските 

съветници на  Постоянната  комисия  по околната  среда,  използване   на  

природните  ресурси   и  гори и   туризъм”  - срок  15  дни  след приемането на  

докладната . 

 
 

 

 

 

ТОДОР  ПЕТКОВ:   /п/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО  

 
 

 

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 

        /М.  АПОСТОЛОВА /  

 


