
  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. 01. 2013 година 11.00  часа 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  Илиян  Янчев  -  Кмет на община   Малко  

Търново относно:  отдаване под  наем  на  общински   земеделски имоти  в   

землището  на  село  Бяла    вода  / вх. №  8/ 16. 01. 2013  година/  

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

Малко  Търново относно:   прекратяване  на  съсобственост  в  УПИ  І – 33 

и УПИ ІІ 33, кв. 4 по  плана на село  Стоилово  / вх.  № 7/ 16. 01. 2013  година/ 

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

Търново относно:   определяне  на   цената и продажба на имот  -  частна 

общинска собственост  /вх.  №  9/ 16. 01. 2013 година/ 

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

Търново относно:  прекратяване на  съсобственост в  УПИ ІV – 360, в кв. 37  

по  плана  на село   Граматиково / вх. № 11/ 16. 01. 2013 година/ 

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

Търново относно: издаване  на разрешение  за  изработване  на  проект  за  

подробен  устройствен  план  на поземлен  имот 001317, м. „Ковач”   землище 

село   Звездец  / вх.. № 12 / 16. 01. 2013 година/ 

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

Търново относно:  издаване  на  Запис на  заповед от   Община  Малко 

Търново  в полза  на  Министерството  на регионалното  развитие   и 

благоустройството,  управляващ  орган  по   Оперативна  програма  

„Регионално    развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионално  

развитие”, във  връзка с  изпълнението на  проект: „Прочистване, корекция  

на река  Младежка и укрепване на  левия и бряг в село  Младежко финансиран 

от  Оперативна  програма „Регионално развитие  2007 – 2013  година / вх.   № 

13/ 17. 01. 2013 година/  
7. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на община   Малко  

Търново относно:  приемане на  Културната  програма на община  Малко 

Търново за 2013  година  /вх. 10/ 16.01. 2013 година/ 

8.  Докладна записка от    Господин  Тодор  Браяновски  - председател на 

общински съвет  Малко Търново относно:  заявление на енорийския   свещеник  

Серафим . 

9. Питания  и  разни. 

 

Тодор Браяновски 

Председател на Общински Съвет – Малко Търново 

 

Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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


