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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    25. 10. 2013 година  от  11.00 часа в лекционната зала 

на Читалище „Просвета”,  гр. 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 община  

Малко  Търново относно:поставяне  в града на мемориален знак, 

отбелязваш 100 годишнината от  Освобождението на  Малко 

Търново/вх. № 236/ 16.10.2013 година/ 

2. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  Кандидатстване на   Община Малко  

Търново по  Програма за  развитие на селските  райони 2007 – 

2013 година мярка 321 „Основни  услуги  за населението и    

икономиката  в селските  райони”  с проект „Реконструкция на 

градския стадион  град Малко Търново  / вх. № 226/ 16.10.2013 година/ 

3. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  създаване на хоспис и промяна   в 

обстоятелствата  на „Хипократ – 96” ЕООД – дружество с  

едноличен собственик на  капитала  Община  Малко Търново / вх. 

№ 227/ 17.10.2013 година/ 

4. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:   отдаване под аренда  на общински 

земеделски земи в  землището на село  Заберново  /вх. № 228/ 17.10.2013 

година/ 

5. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  определяне на цената  и продажба на 

имот  - частна общинска  собственост /вх. № 229/ 17.10.2013 година/ 

6. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:   смяна предназначението и 
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одобряване продажната  цена на  общински  апартамент /вх. № 230/ 

17.10.2013 година/ 

7. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: прекратяване на съсобственост  по  

плана на село Заберново /вх. № 231/ 17.10.2013 година/ 

8. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: прекратяване на съсобственост  по  

плана на  град  Малко Търново  /вх. № 232/ 16.10.2013 година/ 

9. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  отдаване под наем на общински  

земеделски имот в землището на село  Граматиково и село 

Евренозово  за разполагане  на пчелни кошери   /вх. № 234/ 16.10.2013 

година/ 

10. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  издаване на  разрешение за 

изработване  на проект    за ПУП село  Бръшлян/вх. № 235/ 16.10.2013 

година/ 

11. Питания и   разни. 
 

 

 

ТОДОР БРАЯНОВСКИ 

Председател Общински съвет Малко Търново 
 


