
 
                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. 28 от Правилника за  работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко 

Търново. Заседанието ще се проведе на 28.10.2020 година от 15:30 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: 

Кандидатстване на община Малко Търново по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова 

дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне 

на новите услуги“ и вземане на решение за разкриване на услугата „Център за грижа за 

лица с умствена изостаналост“ /ЦГЛУИ/. /вх.№ 296 от 21.10.2020г/ 

2. 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 „УМБАЛ – Бургас“ АД – гр. Бургас. /вх.№ 297 от 21.10.2020г./ 

3. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Относно: Обявяване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за 

регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот 46663.501.1430 по кадастралната 

карта на гр. Малко Търново, за който е отреден УПИ II-за терен на МТС, квартал 61 по 

плана на гр. Малко Търново / вх.№ 302 от 21.10.2020г./ 

4. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Поставяне на преместваем обект  пластика „Огнени крила“ в УПИ ІV-за КОО в квартал 

68 по плана на гр. Малко Търново. / вх.№ 303 от 21.10.2020г./ 

5. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ 

за нов електропровод 110 kV от новопроектирана фотоволтаична електроцентрала 

„Малко Търново“ в поземлен имот 46663.52.588, м. „Добържана“, гр. Малко Търново до 

подстанция „Малко Търново“ в поземлен имот 46663.501.60/ вх.№ 301 от 21.10.2020г./ 

6.  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.№ 299 от 21.10.2020г./ 

7. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. Евренозово. / вх.№ 

298 от 21.10.2020г./ 

8. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Евренозово. /вх.№ 300 от 

21.10.2020г./ 

9. Питания  и разни. 

            

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                             / ДИЧО ВОЙКОВ  

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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


