
                   
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 20. 09. 2012 г.  14. 30  часа / четвъртък / в лекционната 

зала на Читалище  „Просвета”,  гр.  Малко  Търново . 

 Заседанието  ще  премине  при  следния   

 

 Д  Н Е В Е Н  Р Е Д :   

 

1. Докладна записка от  господин    Димитър   Стоянов – зам. -     

кмет на  община   Малко Търново,  относно:   приемане  на 

наредба  за  реда и управление на   горските  територии  на 

община   Малко  Търново  / вх. № 227/29.08. 2012година/ 

2. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:   отчет за изпълнението 

на  бюджета на  приходите и  разходите   на община  Малко  

Търново  към 30. 06. 2012 година / вх. № 223/23.08. 2012година/ 

3. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    ползване на временен  

безлихвен заем  № 223/23.08. 2012година/ 

4. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:   предоставяне  на 

водопроводно съоръжение за  водоснабдяване на село  

Заберново на   ВиК Бургас  ЕАД   / вх. № 231/03.09. 2012година/ 

5. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    отдаване под наем  на 

общински   земеделски имот  в   землището на село   Близнак    
/ вх. № 230 /03.09. 2012година 

6. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    отдаване под наем  на 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



общински   земеделски имот  в   землището на   град   Малко  

Търново     / вх. № 229 /03.09. 2012година/ 

7. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    отдаване под наем  на 

общински   земеделски имот  в   землището на    село   

Евренозово  община  Малко  Търново     / вх. № 228 /03.09. 2012година/ 

 

8. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:       проекто  предложение  

по Оперативна програма  „Регионално  развитие 2007- 

2013година схема BG 161РД001/4.1 -05/2011 – подкрепа за  

реконструкция / обновяване  и оборудване  на общински  

лечебни заведения  в  общини, извън градски  агломерационни  

ариали”   / вх. № 237/10.09. 2012година/ 

9. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:  одобряване на  проект за   

подробен  устройствен  план   /ПУП/ парцелиран план за  

обект: „Етапна връзка  обход  град  Малко  Търново от км. 2 

+ 732  до включването  в път  І – 9 при км. 364 + 160 (3+200)  

за землището   на     град   Малко  Търново  ” / вх. № 236/10.09. 

2012година/ 

10.  Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно: съществуването  на   

маломерна  яслена група   през  учебната 2012/ 2013 г.  в   ОДЗ 

„Юрий  Гагарин” град  Малко  Търново / вх. № 235/ 10. 09. 2012година/ 

11.  Питания и   разни. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:   ___________ 

  /  ТОДОР  БРАЯНОВСКИ/  
 


