
                   
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 29. 06. 2012 г.  14. 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 общината  

относно: Утвърждаване на актуализиран План за защита при 

бедствия на община Малко Търново / вх. № 173 /20.06. 2012 г./ 

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

относно: Приемане на изменение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите чл.62 т.48                       

/ вх. № 174/ 20.06. 2012 г./  

3. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на общината  

относно:Допълнение на Наредбата за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Малко Търново относно определяне на  

цени на билети за изложбена зала на картини в гр. Малко Търново    

/ вх.№ 184/21.06.2012г./ 

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

относно: Кандидатстване за финансиране  на проект „ Експониране 

на етнографското наследство и природните забележителности на 

община Малко Търново” по мярка 313 от Програмата за развитие 

на селските райони / вх. № 175/ 20.06. 2012г./   

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013г.(ПРСР) / вх. № 177/ 20.06. 2012г./ 

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

относно: Одобряване на ПУП /подробен устройствен план/-

парцеларен план ВиК, ел.провод и комуникационно-транспортен 

план, част – пътна за обект: „Подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване за поземлен имот 010001,масив 10, м. 

„Край село Р.Г.” землище на с. Калово, община Малко Търново”/    

вх. №176/20.06.2012г./ 

7. Докладна записка от инж. Тонка Стоева- зам. кмет на общината  

относно: Продажба на имот – частна общинска собсвеност          

/вх. №178/  21.06.2012г./   

8. Докладна записка от инж. Тонка Стоева- зам. кмет на общината  

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на с. Граматиково / вх. № 179/ 21.06. 2012 г./ . 

9. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на общината  

относно: Отдаване под наем на общински  земеделски имот  в 

землището на с.Сливарово/ вх. № 180/ 21.06. 2012г. / 

10. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на общината  

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на град Малко Търново и на село Стоилово /вх.№ 181/ 

21.06. 2012 г./ 

11. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на общината  

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Евренозово, с. Близнак, с. Звездец и на с. Стоилово 

/вх.№ 182/ 21.06. 2012 г./ 

12. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на общината 

относно: Разпореждане за предварително изпълнение на влязъл в 

сила план за изграждане на довеждащ канализационен колектор до 

ПСОВ/ вх.№ 183/21.06.2012г./ 

13. Питания и разни. 

 

 

 

Тодор Браяновски 

Председател на Общински Съвет – Малко Търново 
 


