
 
             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 

19.08.2016  година  от  15. 00  часа  в лекционната зала на Читалище „Просвета“ 

Община Малко  Търново. 

 Заседанието  ще  премине  при  следния  проект за   

 
 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

1. Докладна  записка  от  господин   Илиян  Янчев - кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Удостояване на д-р Мирослав Обрейков Обрейков със 

званието „Почетен гражданин на град Малко Търново“. /вх.№284 от 

11.08.2016г./ 

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

Търново, относно:  Приемане на НАРЕДБА за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини на територията на община Малко Търново. /вх.№285 от 

12.08.2016 г./ 

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

Търново, относно: Допълнение в Наредба за общинската собственост. 

/вх.№275 от 11.08.2016 г./ 

4. Докладна  записка  от господин Илиян Янчев - кмет на община    Малко 

Търново, относно: Съществуване на маломерна яслена група през 

учебната 2016/2017 г. в ДГ „Юрий Гагарин“ гр. Малко Търново/вх.№269 

от 10.08.2016г./ 

5. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Учредяване и членство в НПО АКТОРПУС  

(асоциация за култура, технология, образование и развитие на 

Странджа) на Исторически музей „Проф. Александър Фол“ Малко 

Търново, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Бургаска асоциация 

по еко и селски туризъм – БАЕСТ. /вх.№270 от 10.08.20106г./ 

6. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев -  кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Кандидатстване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПРОСВЕТА – 1914“ – гр. Малко Търново с проектно предложение по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014-2020) /вх.№286 от 12.08.2016г./ 

7. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев -  кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Кандидатстване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПРОСВЕТА – 1927“ – С. ГРАМАТИКОВО с проектно предложение по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014-2020) /вх.№274 от 10.08.2016г./ 

8. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№271 от 10.08.2016г./  

9. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№272 от 10.08.2016г./  

10. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№273 от 10.08.2016г./  

11. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново,  относно:  Прекратяване на дейността на ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  КОМУНАЛНО  

СТРОИТЕЛСТВО – МАЛКО ТЪРНОВО“ /ОП“БКС“/. /вх.№283 от 

11.08.2016 г./ 

12. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново, относно:  Промяна в обстоятелствата на търговско дружество 

със 100 % общинска собственост „СТРАНДЖА-СТРОЙ“ ЕООД. 

/вх.№287 от 12.08.2016г./ 

13. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев -  кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез Фонд за 

органите на местното управление „ФЛАГ“ ЕАД. /вх.№282 от 11.08.2016 

г./  

14. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново, относно:  Определяне на наемните цени при отдаване под наем 

на общински земеделски имоти. /вх.№276 от 11.08.2016 г./ 

15. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново, относно:  Отдаване под наем на общински земеделски имот в 



землището на с. Граматиково за разполагане на пчелни кошери. 

/вх.№277 от 11.08.2016 г./ 

16. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново, относно:  Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на с. Близнак. /вх.№278 от 11.08.2016г./ 

17. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново, относно:  Смяна предназначението и одобряване продажната 

цена на общински апартамент в с. Звездец. /вх.№288 от 12.08.2016г./ 

18. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново, относно:  Смяна предназначението и одобряване продажната 

цена на общински апартамент в с. Звездец. /вх.№289 от 12.08.2016г./ 

19. Докладна записка от г-ца Веселина Градева – Председател на Общински 

съвет Малко Търново, относно: Безплатно проектиране и изграждане на 

нов паметник-плоча с имената на опълченците на Малко Търново. 

/вх.№259 от 14.07.2016г./ 

20. Докладна записка от г-ца Веселина Градева – Председател на Общински 

съвет Малко Търново, относно: Определяне на представители в 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. /вх.№290 от 

12.08.2016г./ 

21. Питания и разни 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО………………………   

      /ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


