
                 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. 2016  година  от  15. 00  часа  в лекционната зала 

на Читалище „Просвета”,  гр. 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: Актуализиране разчета на капиталовите 

разходи за 2016г.  /вх.№332 от 19.10.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Допълнение на Решение 

№116/19.08.2016г. по Протокол №11/19.08.2016г. на Общински 

съвет -  Малко Търново, за 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, за право за участие в управителния съвет на 

сдружението/вх.№333 от 19.10.2016г/ 

3. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    

Малко Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в заседание на извънредно общо събрание на 

акционерите на „МБАЛ-Бургас“ /вх.№334 от 19.10.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Изменение отдаване под наем на учебни 

стаи от СУ „Васил Левски“ град Малко Търново за ползването 

им от Агроколеж /вх.№329 от 19.10.2016г/ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Малко Търново, относно:  Промяна в параметрите на застрояване 

при проектиране на обект: „Център за настаняване и грижи за 

възрастни хора“ в УПИ I-за обществено-обслужващи дейности, 

жилищно застрояване , старчески дом, магазини в квартал 3 по 

плана на с. Граматиково /вх.№335 от 19.10.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Предложение за закупуване на частен 

имот /вх.№332 от 19.10.2016г/ 

7. Докладна  записка  от  госпожица Веселина Градева – Председател 

на Общински съвет Малко Търново, относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ /вх.№330 от 19.10.2016г/ 

8. Питания и разни 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                 / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                     

 


