
                 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. 11. 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: Разкриване на социална услуга „Център 

за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“, 

като държавно-делегирана дейност“  /вх.№359 от 15.11.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Предоставяне на полските пътища, 

попадащи в масиви за ползване, на съответния ползвател за 

стопанската 2016-2017г./вх.№362 от 15.11.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

Х-74, кв. 5по плана на с. Калово. /вх.№364 от 16.11.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на гр. Малко Търново /вх.№361 от 

15.11.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери в землището 

на с. Визица /вх.№360 от 15.11.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Обявяване на частично изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

/ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI, 

VII, X и XI в кв. 7 по плана на с. Младежко /вх.№365 от 

17.11.2016 г./ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



7. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Промяна в параметрите на застрояване 

при процедиране частично изменение на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за 

урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI, VII, X и XI в кв. 7 по 

плана на с. Младежко /вх.№366 от 17.11.2016 г./ 

8. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Предоставяне на ДМА за нуждите на           

„СТРАНДЖА СТРОЙ“ ЕООД – гр. Малко Търново /вх.№ 367 от 

18.11.2016г./  

9. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Учредяване на безвъзмездно право на 

строеж на Център за спешна медицинска помощ в гр. Малко 

Търново към Министерството на здравеопазването / вх.№368 от 

18.11.2016г./   

10. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в  имот 

в гр. Малко Търново / вх.№370 от 18.11.2016г./ 

11. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в  имот 

в с. Бръшлян  / вх.№ 371 от 18.11.2016г./ 

12. Питания и разни 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                 / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                     
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