
 

                    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 24.11.2017 година от 15.00 часа в лекционната зала на 

читалище „Просвета“ град Малко  Търново. 

Заседанието  ще  премине  при  следния  проект  за: 

 

                                           Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Илиян Янчев –  кмет на Община Малко 

Търново, относно: Удостояването на Любомир Петков Ламбов 

със званието „Почетен гражданин на град Малко Търново“ 

/вх.№636 от 16.11.2017/ 

2. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко 

Търново, относно: Определяне на основните наемни цени за 

отдаване под наем на общинските недвижими имоти. /вх.№638 

от 16.11.2017/ 

3. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко 

Търново, относно: Предоставяне на полските пътища, попадащи 

в масиви за ползване, на съответния ползвател за стопанската 

2017-2018 г. /вх.№637 от 16.11.2017/ 

4. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко 

Търново, относно: Съгласие за изготвяне на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – 

ПРЗ/ за ПИ № 010050, м. „Край село – Р.Г.“ по картата на 

възстановената собственост на с. Калово Община Малко 

Търново. /вх.№634 от 16.11.2017/ 

5.  Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко 

Търново, относно: Поставяне на паметник на Дико Джелебов в 

град Малко Търново. /вх.№635 от 16.11.2017/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 31-08 ; факс 05952 / 31 28 



6. Докладна записка от Златка Димитрова Далева – Председател на 

Комисията по култура, образование, наука, вероизповедания, 

читалищна дейност, здравеопазване социални и младежки дейности 

и спорт към Общински съвет -  Малко Търново,  относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на г-н Николай 

Маргаритов Манев за инцидентно възникнал здравен проблем. 

/вх.№633 от 14.11.2017/ 

7. Питания и разни. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО: …………………………. 

                                                                        / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

 


