
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

П Р О  Т О  К О Л 

№ 39 

 

 На 29.  04. 2011  година от 11.00 часа      в   залата на    читалище   

„Просвета    се проведе    заседание на общински съвет Малко  Търново. От 

общо  11  общински съветници на  заседанието  присъстваха 11 , а   

именно,    Веселина  Стоянова  Градева, Валентина  Пенчева Ралева,  

Георги  Диков Георгиев,  Младен  Петров Петров,  Тодор Кирилов Петков, 

Дора Василева Петкова, Стоян Костов  Стоянов, Стоян  Георгиев  

Караджов, Стефан  Николов Стоянов, Стойчо  Парушев  Желев  ,  Стоян  

Георгиев  Караджов , Тодор   Димитров  Браяновски.  .  

 Председателят на   Общински съвет  Малко  Търново  откри   

тридесет и       деветото  заседание  на  Общински съвет  Малко  Търново.  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д  :  

1. Докладна  записка  от  господин  Иван   Иванов  -  кмет на  община   

Малко  Търново  относно годишен  план за действие по 

изпълнението на Общинската стратегия за развитие на   

социалните   услуги   в  Община  Малко  Търново.за 2011  година  

  /  вх.  № 86/ 21.04. 2011    година/  

2. Докладна  записка  от  господин  Иван  Иванов -  кмет на  община   

Малко  Търново  относно  Общинска  програма  за закрила  на  

детето   в  Община  Малко Търново  за  2011 година 

  / вх. № 87/ 21. 04. 2011  година /  

3.  Докладна  записка  от  господин  Иван  Иванов -  кмет на  община   

Малко Търново относно Промяна в  Наредбата  за  администриране    

на местните такси и  цени на  услугите  на  територията на   

Община  Малко  Търново / вх. №  88/ 21. 04. 2011  година 

4. Докладна  записка  от    господин   Иван   Иванов -  кмет на  община   

Малко  Търново  относно  промяна   на  цените   за  посещение  на   

Общински    Исторически   музей  Малко  Търново/вх. №  89/ 21. 04. 

2011  година/ 

5. Докладна  записка  от  господин  Иван   Иванов -  кмет на  община   

Малко  Търново  относно определяне  размера  на   дивидента  и  

разпределението на   печалбата  за  2010   година  на  търговските  

дружества  със сто процента участие  на  Община  Малко  Търново 

/ вх. №  90/ 21. 04. 2011  година 

6. Докладна  записка  от    господин   Иван   Иванов  -   кмет на  община   

Малко  Търново  относно    приключване  ликвидацията  на общинска  

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 



фирма „Странджа  тур” ЕООД  град Малко  Търново   / вх. №  91/ 

21. 04. 2011  година 

7. Докладна  записка  от господин   Иван  Иванов - кмет на  община   

Малко  Търново  относно   прехвърляне на   дружествените  дялова  

в „Еко уест енд партнерс”  ООД  / вх. №  92/ 21. 04. 2011  година/ 

 

8.  Докладна   записка от  инж.Желязко Раев-  управител  на  „Странджа  

строй”   ЕООД   - град  Малко  Търново   / вх.  №  93 от 21. 04. 2011  

година / 

 

9.  Докладна  записка  от  господин Иван   Иванов -  кмет на  община   

Малко  Търново   относно  покана на  Агенцията за приватизация  и   

публично- частно  партньорство  Бургас  за  закупуване на  имот .  / 

вх.  №  94 от 21. 04. 2011  година / 

10.   Докладна  записка  от господин Иван   Иванов - кмет на  община   

Малко  Търново   относно  определяне на  максималните   цени   на   

таксиметровия  превоз на пътници за един  километър на  

територията на  Община  Малко   Търново  / вх. № 95/ 21. 04. 2011  

година /  

11. Докладна записка от  Стоян  Костов Стоянов - общински съветник  

относно  продажба  на   метални   тръби с отпаднала  нужда за  

общината  /  вх. № 97 / 21. 04. 2011   година/  

12. Докладна   записка от  господин  Иван   Иванов  -  кмет на  общината   

относно   актуализация  на  териториалното  деление  на   град 

Малко  Търново  / вх. № 96  от  21. 04. 2011  година/ 

13.    Докладна записка  е от    господин   Тодор   Димитров  Браяновски    

-  общински съветник  относно   оценка състоянието на    Общинска  

фирма  „Програмно . координационен  център   за  научни 

изследвания  „ЕКОПАН” 

14.  Докладна   записка от    Веселина   Стоянова  Градева     -  

председател  на комисията  по  „Благоустрояване ,  комунални  

дейности ,  социални дейности , транспорт  и  съобщения  относно   

отпускане   на  финансова    помощ .    

15. Питания и разни.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  521 

 



 На  основание  чл.  36а , ал. 5 ( Нов  ДВ  бр. 27 от 2010 година) 

чл. 36 б , ал. 1 и 4  от Правилника за  прилагане на  Закона за   

социалното подпомагане  и чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА ,  Общински 

съвет  Малко Търново  приема : Годишен план   за  развитие  на  

социалните  услуги   в Община  Малко  Търново  за  2011  година . 

 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№  522 

 

 На  основание  чл. 20а , 02. 1 и 3  от Закона за  закрила на детето  / 

ДВ бр. 14  от 2009/ , чл. 3, ал. 2 и 3  от Правилника  за реда  и 

организацията на  работата  на   Комисия  за  детето  в Община Малко 

Търново  и чл. 21 , ал. 1 т. 12  от Закона за  местното  самоуправление и  

местната  администрация  , Общински съвет  Малко Търново  приема: 

Общинска    програма за   закрила на  детето  в   Община  Малко Търново 

за  2011  година . 

 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№  523 

 

Общински   съвет  Малко  Търново   дава   съгласието  си да  бъде  

извършена  промяна   в  Наредбата  за   администрирането на   местните   

такси  и  цени   на  услуги   на  територията  на  община   Малко  Търново ,  

а именно :  в  Глава трета, чл. 62, т. 42   да  се    добави  пояснителен текст  

„данъка  се  дължи  от  жителите на  град  Малко Търново , село Стоилово  

и село  Бръшлян .  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  524 

 

1. Цените на  билетите да се  увеличат : 

 От  4. 00 лева   на  5. 00 лева   - за  индивидуални  билети за   възрастни  

 От  2. 00 лева   на  3. 00 лева   - за   групови билети за  възрастни 

 От  2. 00 лева   на  3. 00 лева     - за  индивидуални билети за  учащи  

 От  1. 00 лева   на  2. 00 лева   - за  групови билети за  учащи  

 От  4. 00 лева  на  0 . 00 лева   - беседа  група  ечащи /безплатно/  

 От  4. 00 лева  на   6. 00 лева   - беседа индивидуални  посещения  

 От  4. 00 лева  на 10.00 лева   - беседа  групови  посещения /  до  15 

човека/ . 

Беседа   групови посещения  /  над 15  човека/ - 10 лева плюс 1 лев на  

всеки  човек  над   15 . 



Цената на  билетите  за пенсионери  не се променя  - 2. 00 лева  

индивидуално посещение  

1. 00 лева  -  групово посещение  

 Семеен  билет / възрастни с две или  повече  деца/ - 10. 00 лева 

 

Инвалидни  - безплатно  

За групово  посещение   се   приемат  посетители над  15  човека . 

 

 Заседанието  продължи с  обсъждането  на   следващата  докладна   

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №  525 

 

1.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност,чийто 

капитал е собственост на Община Малко Търново отчисляват дивидент  за 

Община Малко Търново след данъчно облагане на печалбата за 

финансовата 2010 г.-50 на сто от печалбата. 

2.Остатъкът от печалбата за 2010 г.,след отчисляване на дивидента за 

община Малко Търново да се отнесе в счетоводния баланс на дружествата 

в „Други резерви”. 

3.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност  със 

сто процента участие  на Община Малко Търново  в капитала внасят 

отчисления дивидент до 31 май 2011 г. 

 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№  526 

 

                    1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, 

т. 6 от  Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява 

правата си на собственик върху общинската част от капитала на 

търговските дружества и чл. 271 от Търговския закон, Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си имуществото на общинска фирма 

“Странджа тур” ЕООД гр. Малко Търново, вписана в т. р. на БОС по ф. д. 

№ 2116/2002 г. състоящо се от: 

 Самостоятелен обект: „Кафе – еспресо” с обща площ 170 кв. м /сто и 

седемдесет/ при граници:  външни зидове, „Кафе-сладкарница” и 

обслужващи части, находящ се в сградата на Младежки дом гр. 

Малко Търново, построена в УПИ ХІ /единадесет/, кв. 76 /седемдесет 

и шест/ по плана на гр. Малко Търново на стойност 39 898,93 лева. 

 Самостоятелен обект: „Кафе – сладкарница” с обща площ 180 кв. м 

/сто и осемдесет/ при граници:  външни зидове, „Кафе-еспресо” и 

обслужващи части, находящ се в сградата на Младежки дом гр. 



Малко Търново, построена в УПИ ХІ /единадесет/, кв. 76 /седемдесет 

и шест/ по плана на гр. Малко Търново, на стойност 42 245,92 лева. 

 УПИ Х /десет/, кв. 6 /шест/ по плана на с. Стоилово с площ 380 кв. м 

/триста и осемдесет/, при граници: УПИ ХІ-общ., улица, УПИ VІ-

157, улица, на стойност 7 600 лв. 

 УПИ ХІ /единадесет/, кв. 6 /шест/ по плана на с. Стоилово с площ 

245 кв. м /двеста четиридесет и пет/, при граници: улица, УПИ ХХІІ-

455, УПИ ХІХ-458, УПИ ХХІ-456 и УПИ ХХ-457, на стойност 5 000 

лв., 

да бъде възстановено на Община Малко Търново.  

                2. Възлага на ликвидатора на дружеството – Валентина Тодорова, 

да комплектува документацията и извърши прехвърлянето на 

имуществото. 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№  527 

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, т. 6 

от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 

собственик от Община Малко Търново върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, общински съвет Малко 

Търново дава съгласието си дружествените дялове на Община 

Малко Търново в  „Еко уест енд партнерс” ООД да бъдат 

прехвърлени на Маню Пейчев Бинков. 

2. Възлага на кмета на общината да прехвърли 30 броя дружествени 

дяла, по 50 лева единия, собственост на Община Малко Търново в  

„Еко уест енд партнерс” ООД гр. Малко Търново, на Маню Пейчев 

Бинков. Стойността на дяловете, в размер на 1500 лева,  да бъде 

преведена по сметка на общината. 

 

Работата  продължи с  обсъждането  на  точка осма от дневния ред . 

 

По  докладната  не  постъпиха   предложения за изменения и  допълнения и 

общинските съветници  преминаха  в режим на  гласуване. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  528 

 

Общински съвет  Малко Търново  приема  Годишния   финансов  

отчет за  2010  година „Странджа  строй „ЕООД  град  Малко  Търново. 

 

 

 

   



Р Е Ш Е Н И Е 

№  529 

 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет 

отказва Община Малко Търново да закупи обект: Автогара Малко 

Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  530 

 

 

Общински съвет Малко Търново определя максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната 

тарифа, валидни на територията на Община Малко Търново, считано от     

26 май 2011 година, както следва: 

- Дневна тарифа – 0,59 лева на километър 

- Нощна тарифа – 0,80 лева  на километър 

 

МОТИВИ:  Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от Закона за 

автомобилните превози Общинските съвети определят максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната 

тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено 

разрешението за таксиметров превоз на пътници. 

 

 

Разпоредбата на ал.5 е нова, обнародвана в ДВ бр.17 от 2011 год. в 

сила от 26.05.2011 год. Съгласно чл.24а, ал.6 на същия нормативен акт, 

също влиза в сила от 26.05.2011 год., цените по ал.5 се актуализират       

най-малко веднъж годишно. 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№  531 

 

 

           1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си стоманените тръби от кладенеца в м 

„Чатарлъка”, землище Стоилово, до първи напорен подем да бъдат 

извадени и продадени като скраб. 

             2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с фирма, която 

да извърши дейността и заплати на общината стойността на метала, като се 

приспаднат направените разходи.  

 

Общински съвет  Малко  Търново   създава нова  улица   в град 

Малко Търново от осова точка  32  до  осова   точка  22  по плана  на  град 

Малко  Търново , със следното наименование  -  улица  „Дядо  Благо”. 



   

Р Е Ш Е Н И Е 

№  533 

 

 

1. Да бъде прекратена  дейността на ОФ „ПКЦНИ – ЕКОПАН” чрез 

ликвидация на фирмата. 

 

2. Възлага на кмета на Община – Малко Търново да организира 

провеждането на необходимите практически и правни действия за 

изпълнение на решението. 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№  534 

 

 Общински  съвет Малко  Търново  отпуска  финансова  помощ  на  

Милена   Живкова  Йорданова  в размер на  200 лева,  като  задължава  

лицето да  удостовери с  необходимите документи пред  главния  

счетоводител на  Община  Малко   Търново ,  че средствата са   внесени за  

необходимите медицински  изследвания и  лечение.  

 

     Господин   Тодор    Петков - В точка питания и  разни  няма   

входирани  питания.  Закривам   днешното заседание  на  Общински съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОДОР  ПЕТКОВ  :  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО  

 

ПРОТОКОЛИСТ  : _____________________ 

  

 /  М . АПОСТОЛОВА/   

 


