
 
                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 

28.04.2017  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:Участие на Община Малко Търново в съвместен 

проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата  /вх.№475 от 

20.04.2017г./ 

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

Търново, относно:Участие на Община Малко Търново в съвместен 

проект по Програмата „ Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 2.2 Насърчаване на общи действия за повишаване на 

осведомеността и за съвместни действия за намаляване на речните и 

морските отпадъци  /вх.№476 от 20.04.2017г./ 

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

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. 

Малко Търново /вх.№477 от 20.04.2017г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV – 21, кв.1 по 

плана на с. Стоилово /вх.№478 от 20.04.2017г./ 

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. Бяла вода /вх.№479 от 

20.04.2017г./ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. 

Малко Търново /вх.№480 от 20.04.2017г./  

7. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 

 ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       Председател на  Общински съвет – Малко Търново    


