
                          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 01.06.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на 

НЧ „Просвета“. 

Заседанието  ще  премине  при  следния  проект  за: 

 

                                           Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на 

бюджета на Община Малко Търново за 2017 година /вх.№ 764 от 

17.05.2018/ 

2. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Актуализация на разчета за финансиране на 

капиталови разходи за 2018г.  /вх.№ 765 от 17.05.2018/ 

3. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Трансформиране на средства от целева субсидия 

за капиталови разходи за 2018г.  /вх.№ 766 от 17.05.2018/ 

4. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане на ГФО за 2017г. на „СТРАНДЖА 

СТРОЙ“ ЕООД  /вх.№ 770 от 17.05.2018 / 

5. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане на ГФО на „ХИПОКРАТ-96“ ЕООД за 

2017г. /вх.№ 769 от 17.05.2018 / 

6. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане на ГФО на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

– МАЛКО ТЪРНОВО“ ЕООД за 2017г. /вх.№ 768 от 17.05.2018 / 

7. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане на ГФО за 2017г на „ХОСПИС-

КАЛИЦА БЕРБЕРОВА“ ЕООД. /вх.№ 767 от 17.05.2018 / 

8. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Обявяване на проект за изменение на подробен 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за 

УПИ I-за болница, квартал 88 по плана на гр. Малко Търново 

/вх.№ 776 от 23.05.2018 / 

9. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост 

в с. Звездец /вх.№ 780 от 23.05.2018 / 

10. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II – 18, 19, 

кв.3 по плана на с. Граматиково /вх.№ 781 от 23.05.2018 / 

11. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски 

имоти в землището на с. Младежко /вх.№ 779 от 23.05.2018 / 

12. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски 

имоти в землището на с. Близнак /вх.№ 778 от 22.05.2018 / 

13. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Кандидатстване на Община Малко Търново по 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, приоритетна 

ос 2“ „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 

периферните райони – 2“ /вх.№ 775 от 21.05.2018 / 

14.  Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Кандидатстване на Община Малко Търново с 

проектно предложение по Приоритетна ос 5: „Регионална социална 

инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 /вх.№ 774 от 21.05.2018 /  

15. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Кандидатстване на Община Малко Търново с 

проектно предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№ 

771 от 17.05.2018 / 

16. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко 

Търново, относно: Провеждане на процедура за избор на изпълнител 

на услугата за извършване на обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от областна 

и общинска транспортни схеми по определени квоти на Община 

Малко Търново /вх.№ 763 от 16.05.2018 / 

17. Докладна записка от Веселина Градева - Председател на Общински 

съвет гр. Малко Търново, относно: Приемане на наредба за изменение 



и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване 

правата на собственик от Община Малко Търново върху 

общинската част от капитала на търговските дружества /вх.№ 772 

от 21.05.2018/  
18. Докладна записка от Веселина Градева - Председател на Общински 

съвет гр. Малко Търново, относно: Приемане на изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /вх.№ 773 от 

21.05.2018/ 

19.  Питания и разни 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                                                       / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/. 
 


