
Р Е Ш Е Н И Я   
НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО, 

ПРИЕТИ С П РОТОКОЛ  №  5 
от заседание  на   Общински съвет  Малко  Търново, 

 проведено на 24. 01. 2008  година 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е      № 25 
 

 Да се сезира    Агенцията     за държавна      финансова   инспекция    за извършване   на   пълна   
финансова   ревизия   в обхвата  на   чл. 5  от ЗДФИ  на  община  Малко  Търново и     на търговските    
дружества с общинско  участие   без  изключение .  
  Общински  съвет  Малко Търново възлага  на   председателя  на      Общински   съвет  в    
качеството  му  на   представляващ  общинския съвет ,  да  предприеме     необходимите действия  за  
изпълнение  на   настоящето   решение.  
 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е     № 26 
 
  

1. ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   МАЛКО  ТЪРНОВО  ЗАДЪЛЖАВА административния секретар на 
общината да организира разгласяването на всички приети до сега решения от ОС чрез изнасянето им на 
информационно табло на сградата на общината и по местния радиовъзел като същите бъдат прочетени по 
общинския радиовъзел в три последователни дни, като всеки ден се прочитат решенията от една сесия, 
съответно-втора, трета и четвърта редовни сесии на ОС. Определя срок за изпълнение на настоящето 
решение – седмодневен. 

2.  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   МАЛКО  ТЪРНОВО ЗАДЪЛЖАВА  административния секретар на 
общината да организира разгласяването на всички решения на ОС занапред, чрез изнасянето им на 
информационно табло на сградата на общината и по местния радиовъзел като след всяка сесия същите да 
бъдат прочетени по общинския радиовъзел в тридневен срок от предоставянето на протокола от 
съответното заседание на кмета на общината. 

3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО    ТЪРНОВО възлага на Председателя на общински  съвет  в 
случай на неизпълнение на горните решения да предприеме действия за принудителното им изпълнение 
съгласно, действащото в държавата законодателство. 
 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 27  
 

 1.   Общински  съвет  Малко Търново  възлага  на   Председателя  на  Общински съвет   да  
предприеме  действия  за  принудително    изпълнение  на  т. ІІ от  решение  № 8 от  Протокол №  2  / 30. 
11. 2007 година  на общински съвет  Малко   Търново . 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 28 
  

1. Общинския съвет Малко  Търново    съгласно чл.20 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.7, от 
ЗМСМА , в кореспонденция с чл.35 от ЗСП и глава пета чл.52,ал.(1) от ППЗСП,   създава  обществен 
съвет,  

със следните функции: 
 
 1. Да действа за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината;  



 2. Да обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното 
подпомагане;  
 3. Да съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на 
физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица; 
  4. Да осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените 
критерии и стандарти; 
  5. Да дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални 
услуги на територията на общината. Обществения съвет , в двуседмичен срок от създаването си да 
предложи на общинския съвет правилник за своята работа. 

2.   Поименния състав  на    обществения съвет  да се   обсъди  на следващо  заседание на  
Общински съвет Малко Търново  , след   предложения от съответните организации , които   по  закон   са   
включени в него  . 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 29  
 

Общински съвет  Малко Търново  изисква  от кмета на Община Малко Търново необходимата 
информация за заложените в проект        „ Допълнително изграждане на канализационни колектори в 
село Граматиково” дейности и дали те отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община 
Малко Търново 2007 – 2013 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е   № 30 

 
Общински  съвет   Малко   Търново   изисква   от кмета на Община Малко Търново документите, 

съгласно чл.54 ал.1 от Наредбата за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет, да 
получат информация за поетите общински дългове и анализ за възможностите на общинския бюджет за 
погасяване на дълга , ако проекта не бъде одобрен.    
  
  

 
Р Е Ш Е Н И Е    № 31  

 
 Общински  съвет  изисква от кмета на Община Малко Търново необходимата информация по 

проект „ Изграждане на канализационни профили в град Малко Търново” и условията за неговото 
финансиране от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда  /ПУДООС/, 
за да може ОС – Малко Търново да вземе компетентно решение.  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 32 
 
Общински съвет  Малко  Търново    след като   се  запозна  с  жалбата на директора  на  ЦДГ   

село  Граматиково    Желка  Велева .  реши ,  че  въпроса не е от  компетенцията  на  общински съвет и 
предлага   по  случая да  се    запознае   РИО  град  Бургас  за  извършване  на    проверка. 
  

  
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 33 
 

  Общински  съвет   Малко  Търново определя в  постоянните  комисии  на  НСОРБ  да  бъде  
представляван от   представителя  на общински  съвет   Малко  Търново, който е  избран за  делегат   на 
сдружението, а именно  господин Димитър  Александров. 
 
   
  



 
 
 
 

 
 

  
 


