
 
             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 

26.02.2016  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: Актуализиране разчета на капиталовите разходи за 

2016 г. /вх.№147 от 17.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на 

печалбата за 2015 г. на търговските дружества със сто процента участие 

на Община Малко Търново в капитала /вх.№148 от 16.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Общински план за развитие на Община Малко 

Търново 2014-2020 година /вх.№136 от 12.02.20106г./ 

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

Търново, относно: Наредба за реда за получаване и управление на 

дарения от Община Малко Търново /вх.№137 от 12.02.2016г./  

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

Търново, относно: Утвърждаване на актуализиран план за защита при 

бедствия на Община Малко Търново/ вх.№143 от 17.02.2016г./  

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

Търново, относно: Представителство на Община Малко Търново в 

Асоциацията по ВиК - Бургас /вх.№139 от 16.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Кандидатстване с проект за отпускане на финансови 

средства от Фонд „Социална закрила“. /вх.№144 от 17.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Промяна в параметрите за застрояване при 

проектиране на обект: „Семеен хотел“ в УПИ IV, квартал 26 по плана на 

с.Звездец /вх.№145 от 17.02.2016г./ 

9. 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.№142 от 17.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Даряване на имот – частна собственост в с.Визица 

/вх.№141 от 17.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Промяна статута на собствеността на трасето път I-9 

през гр.Малко Търново /вх.№140 от 17.02.2016г./ 

 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

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

землището на гр.Малко Търново, с.Близнак, с.Стоилово, с.Звездец и 

с.Калово /вх.№158 от 18.02.2016г./ 

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

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

землището на с.Звездец /вх.№157 от 18.02.2016г./ 

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

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

землището на гр.Малко Търново /вх.№156 от 18.02.2016г./ 

15. 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.№155 от 18.02.2016г./ 

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

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

землището на с.Граматиково /вх.№154 от 18.02.2016г./ 

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

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

землището на с.Звездец /вх.№153 от 18.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Определяне предназначението на общинските 

жилища/вх.№150 от 18.02.2016г./ 

19. 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 за разполагане на пчелни кошери 

/вх.№149 от 18.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Утвърждаване на годишен план за общо и 

индивидуално ползване на общински мери и пасища /вх.№159 от 

18.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-47, кв.2 по 

плана на с.Заберново /вх.№160 от 18.02.2016г./ 

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

Търново, относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ XII-57,кв.8 по 

плана на с.Заберново/вх.№151 от 18.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Сключване на предварителен договор за продажба, 

във връзка с изготвяне на ПУП в гр.Малко Търново /вх.№152 от 

18.02.2016г./ 

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

Търново, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

за 2015 година /вх.№146 от 17.02.2016г./ 

25. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО :              / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


