
                 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  04. 12. 2015  година  от  15. 00  часа  в лекционната зала 

на Читалище „Просвета”,  гр. Малко  Търново. 

 Заседанието  ще  премине  при  следния  проект за   
 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

1. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Приемане на 

Правилник за организация и дейността на Общински съвет – 

Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с 

администрацията на Община Малко Търново. /вх.№9 от 

23.11.2015/ 

2. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно:  Избор на членове 

на Постоянните комисии към Общински съвет – Малко 

Търново. /вх.№10 от 23.11.2015/ 

3. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Избор на членове 

на Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси. /вх.№11 от 23.11.2015/ 

4. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Избор на 

представител на Общински съвет – Малко Търново в Областния 

съвет за развитие. /вх.№12 от 23.11.2015/ 

5. Докладна  записка  от  от  госпожица   Веселина Градева – 

председател на Общински съвет - Малко  Търново, относно: 

Определяне представител на общинския съвет в Общото 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



събрание на националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ) /вх.№21 от 24.11.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в Асоциацията по ВиК – Бургас. /вх.№20 от 24.11.2015г/ 

7. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Определяне 

размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община 

Малко Търново /вх.№13 от 23.11.2015/ 

8. Докладна записка от госпожа Тонка Стоева – заместник кмет на 

Община Малко Търново, относно: Определяне размера на 

трудовото възнаграждение на Кмета на с. Звездец. /вх.№14 от 

23.11.2015/ 

9. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева -  заместник кмет  на 

Община Малко  Търново, относно: Определяне размера на 

трудовото възнаграждение на Кмета на кметство с. 

Граматиково. /вх.№15 от 23.11.2015/ 

10.  Докладна  записка  от  господин   Атанас Прангов – общински 

съветник от ПП“ГЕРБ“, относно: Определяне на размера на 

възнаграждението на Председателя на Общински съвет Малко 

Търново. /вх.№22 от 25.11.2015/ 

11.  Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Определяне 

размера на месечното възнаграждение на общинските съветници 

при Общински съвет Малко Търново. /вх.№16 от 23.11.2015/ 

12.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Декларация от Общински съвет Малко 

Търново относно запазване на Малкотърновския съдебен район 

на съдебната карта на Република България. /вх.№23 от 

26.11.2015г/ 

13.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Смяна предназначението и одобряване 

продажната цена на общински апартамент. /вх.№24 от 

26.11.2015г/ 

14.  Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева - заместник кмет  на 

община Малко Търново, относно: Отдаване под наем на недвижим 

имот – частна общинска собственост в гр. Малко Търново. 

/вх.№17 от 23.11.2015/ 

15.  Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – заместник кмет  на 

община Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на гр. Малко Търново за 

разполагане на пчелни кошери. /вх.№19 от 23.11.2015/ 



16.  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.№25 

от 26.11.2015г/ 

17.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Бяла вода. /вх.№27 от 26.11.2015г/ 

18.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Граматиково. /вх.№26 от 26.11.2015г/ 

19.  Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – заместник кмет  на 

община Малко Търново, относно: Промяна в параметрите на 

застрояване при проектиране на обект: „Център за настаняване 

и грижи за възрастни хора“ в УПИ II-167, квартал 27 по плана 

на с. Граматиково. /вх.№18 от 23.11.2015/ 
20.  Питания  и разни. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                 / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                     

 


