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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    20. 12. 2013 година  от  15.00 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  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Поемане на краткосрочен 

общински дълг чрез фонд за органите на местното управление 

„ФЛАГ” ЕАД / вх.№ 271/12.12.2013г./ 

2. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Промени в Разчета за 

финансиране на капиталовите разходи за 

2013г./вх.№273/12.12.2013г./ 

3. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци и такси на територията на община Малко 

Търново/вх.№274/12.12.2013г./ 

4.  Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно:  Изработване на проект за 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за 

обект : „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по 

границата с Република Турция” вх.№ 267/12.12.2013г. 

5. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Предоставяне за ползване на 

дървесина – ОГП „ Общински гори” от лесосечен фонд 2014 

година /вх.№272/12.12.2013г./ 
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6. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: приемане на Наредба за реда 

и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на 

територията на Община Малко Търново/вх.№268/12.12.2013г./ 

7. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: прекратяване на 

съсобственост в УПИ ІХ – 80,кв.16 по плана на с. 

Визица/вх.№270/12.12.2013г./ 

8. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно:  отдаване под аренда на 

общински земеделски имоти в землището на гр. Малко 

Търново/вх.№269/12.12.2013г./ 

9. Питания и   разни. 
 

 

ТОДОР БРАЯНОВСКИ 

Председател Общински съвет Малко Търново 
 


