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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 
 
 
 

 
 

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

ПРИЕТИ  С   
ПРОТОКОЛ    №  6 

от заседание на Общински съвет Малко Търново, 
проведено на  21. 02. 2008 г. 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е    № 34 

 
Общински съвет   Малко Търново  приема     наредба  за  определяне   на  

размера  за  местните данъци и  такси   за  2008   година.  
    
  

Р Е Ш Е Н И Е    № 35  
  

 Общински съвет  Малко Търново  определя  основното    трудово 
възнаграждение   на кмета на общината   в  размер на  750 лева  /  седемстон(тин и 
петдесет лева /.  
  
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 36  
 

 
  Общински  съвет   Малко  Търново  изменя  чл. 7 ал. 1,  т. Д  от  „Наредба  №4 
за условията и реда, при който общината упражнява правата си на  собственика върху  
общинската част от  капитала  на  търговските  дружества”, както    същата   приема   
следното   съдържание:  
   „Избира   управителя, определя възнаграждението му, освобождава  управителя 
от заеманата длъжност и от отговорност, възлага на Председателят на  Общинския  
съвет  да  сключи   договора за управление  /мениджър ски  договор /. 
 
 Общински съвет Малко Търново изменя   чл. 23 , ал. 1  и ал. 2 , като    същите  
приемат   следната   редакция:  
 Чл. 23  ал. 1  „Управлението на  общинските  предприятия, еднолични  
търговски дружества, се възлага с договор за управление, сключен между всеки член  
на изпълнителния  орган на дружеството, съответно управителя и Председателя  на    
Общински съвет. 
 
 Ал. 2     „ Контролът  за спазване   на  дружествения  договор   и за  опазване  на  
имуществото   на общинското предприятие - еднолично  дружество с ограничена  
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отговорност,  както и  контролът  върху  дейността  на  управителния съвет  в 
общинското    предприятие - еднолично акционерно  дружество, се възлага с  договори 
за контрол, сключени между всеки контрольор, съответно  член на   Надзорния съвет и  
Председателя    на  Общински съвет.” 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 37 
 

1. Да се сезира Сметната палата за извършване на одит на финансовите 
задължения на община Малко Търново и за извършване на проверка по 
законосъобразността на подписаното от кмета на общината Споразумение №8 с МФ и 
МРРБ за отпускане на общински дълг, без да има положително становище на ОС. 

2. Възлага на Председателя на ОС в качеството му на представляващ ОС, да 
предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 38 
 
 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, в следния състав: 
 
 1. Тодор Петков – общински съветник 
 2. Ирена Андреева  -  общински съветник 
 3. Никола Николов  -  общински съветник 
 4. Веселина Градева  - общински съветник 
 5. Мария Димиева  -  преставител на „Каритас България”   
 
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. 

 
 
 


