
                  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

 

  ДО  …………………………………..                      

 

 

П О К А Н А 

  
   На основание чл. 25, от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация  и чл. 50 от Правилника за  работа на общински 

съвет, свиквам  заседание на Общински съвет Малко Търново.  

Заседанието ще се проведе  на  17. 02. 2012 година / петък/  от  13.00 часа 

в лекционната зала на Читалище  „Просвета”,  град   Малко  Търново.  

 Заседанието  ще  премине  при  следния   

 

Д  Н Е В Е Н  Р Е Д :   

1. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2011г. на Община Малко 

Търново/ вх. № 62 / 10.02. 2012 

2. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Приемане на годишен отчет за състоянието на Общинския дълг за 

2011г./вх.  № 63/ 10. 02. 2012/ 

3. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Определяне размера на дивидента и разпределение печалбата за 2011г. на 

търговските дружества със 100% участие на Община Малко Търново в 

капитала/ вх. №64/ 10. 02. 2012/  

4. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Проект за бюджет 2012г. на Община Малко Търново – вх. №40/09.02.2012 

5. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на 

капиталови разходи- вх. №41/09.02.2012 

6. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Приемане на инвестиционна програма за 2012г. с източник за 

финансиране обща допълваща субсидия- вх. №42/09.02.2012  

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

капиталовите разходи финансирани от приходи по §40 00 „Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи” и други собствени 

приходи- вх. №43/09.02.2012 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



8. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Финансиране на „Специализирана болница за долекуване и 

продължително лечение” – ЕООД гр. Малко Търново от бюджета на 

общината за 2012г., за сметка на местни данъци и такси и други 

собствени приходи в размер на 200 000лв.- вх. №44/09.02.2012 

9. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Утвърждаване на разходи по ал1,2 и 3 на чл. 35 от Постановление №367 

от 29 декември 2011г., за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2012година за подпомгане разходите за погребения 

- вх. №45/09.02.2012 

10. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно: утвърждаване разчета за субсидии на организации с 

нестопанска цел /Читалища/ - вх. №46/09.02.2012 

11.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Финансирането на СНЦ Бизнес Център Малко Търново от бюджета на 

общината за 2012г, за сметка на местни данъци и такси и други 

собствени приходи в размер на 12 000лв. - вх. №47/09.02.2012 

12.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Използването на реализираните в края на годината икономии от 

средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности 

останали като преходен остатък по бюджета на общината - вх. 

№48/09.02.2012 

13.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Извършване разходи в полза на работници и служители, за пътуване от 

местоживеенето до местоработата и обратно- вх. №49/09.02.2012 

14.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Извършване разходи в полза на работници и служители, за пътуване от 

местоживеенето до местоработата и обратно- вх. №50/09.02.2012 

15.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Извършване разходи в полза на работници и служители, за пътуване от 

местоживеенето до местоработата и обратно- вх. №51/09.02.2012 

16.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Определяне размера на социално-битови разходи на персонала зает в 

Община Малко Търново- вх. №52/09.02.2012 

17.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Приемане на размера на приходите и разходите на извънбюджетните 

сметки и фондове з 2012г.- вх. №53/09.02.2012 

18.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Определяне численост и разходи за заплати за работещите в 

делегираните от държавата дейности и за местните дейности по 

общинския бюджет- вх. №54/09.02.2012 

19.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Ученическо столово хранене - вх. №55/09.02.2012     



20.Докладна записка от господин Тодор Браяновски-председател на 

Общински Съвет Малко Търново относно: предоставяне правомощия на 

кмета на Общината за прехвърляне на кредити за бюджетната – 2012г - 

вх. №56/09.02.2012     

21.Докладна записка от господин Тодор Браяновски-председател на 

Общински Съвет Малко Търново относно: определяне размера на 

разходите за представителни цени - вх. №57/09.02.2012     

22.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

предоставяне под наем на помещения имот – частна общинска 

собственост, сградата на Младежки дом – Малко Търново- вх. 

№58/09.02.2012     

23.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги- вх. №59/09.02.2012     

24.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

учредяване на безвъзмездна право на ползване / вх.  № 60/ 09. 02. 2012/  

25.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

отдаване под наем на помещение от имот публична – общинска 

собственост/вх.  № 61 / 09.02.2012 година  

26.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

отдаване под наем общински земеделски имот село  Стоилово  /  вх.№ 65/ 

10. 02. 2012/  

27. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно: отдаване под наем общински земеделски имот село  Близнак  /  

вх.№ 66/ 10. 02. 2012/  

 
 

 

28.Питания и  разни  

 

 

 

 

Тодор Браяновски 

Председател на Общински Съвет – Малко Търново 

 

 
 


