
 
     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 

12.02.2020 година от 14:00 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: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО ЗА 2020 ГОДИНА . /вх.№ 103 от 28.01.2020г./ 

2. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Искане за отпускане на заем от Централния бюджет. 

/вх.№ 104 от 28.01.2020г./ 

3. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Малко Търново. /вх.№ 

109 от 29.01.2020г./ 

4. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Културна програма на община Малко Търново за 2020 

година. /вх.№ 108 от 29.01.2020г./ 

5. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отмяна на Решение №22 от 27.12.2007г, прието с 

Протокол № 4. /вх.№ 106 от 29.01.2020г./ 

6. Доклад от господин Дичо Войков – Председател на Общински съвет - Община 

Малко Търново, относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА 

УПРАВИТЕЛЯ НА „СТРАНДЖА СТРОЙ“ ЕООД. /вх.№ 80 от 

23.01.2020г./ 

7. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА 

ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021. 

/вх.№ 105 от 28.01.2020г./ 

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

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново по Оперативна 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



програма „Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 2, Процедура № 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа  за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ с проект 

„Закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци в 

местност „Райков чукар“ в землището на с. Звездец. /вх.№ 84 от 

23.01.2020г./ 

9. Докладна  записка  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 2, Процедура № 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа  за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ с проект 

„Закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци в 

местност „Вълково мъклище“ в землището на с. Граматиково. /вх.№ 85 от 

23.01.2020г./ 

10. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко 

Търново в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган по Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие“, във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда в к-с „Майор Вишняев“ на гр. Малко 

Търново, община Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.002-0041-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

/вх.№ 86 от 23.01.2020г./ 

11. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко 

Търново в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган по Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие“, във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две 

многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“, гр. Малко 

Търново, № BG16RFOP001-2.002-0038-C01, финансиран по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /вх.№ 87 от 23.01.2020г./ 

12. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко 

Търново в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган по Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие“, във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

административната сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и 

многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново, № 

BG16RFOP001-2.002-0037-C01, финансиран по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. /вх.№ 88 от 23.01.2020г./ 

13. 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.№83 от 23.01.2020г./ 



14. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Определяне на представител за участие в общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас. /вх.№107 от 29.01.2020г./ 

15. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Обявяване на проект за изменение на подробен 

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

Х, квартал 2 по плана на гр. Малко Търново. /вх.№ 91 от 23.01.2020г./ 

16. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ 

/план за регулация и застрояване / за урегулиран поземлен имот /УПИ/  I-

за индивидуално, комплексно, жилищно строителство, квартал 50 по 

плана на с. Граматиково. /вх.№ 90 от 23.01.2020г./ 

17. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската 

собственост. /вх.№ 93 от 23.01.2020г./ 

18. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане на годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.. /вх.№ 89 от 

23.01.2020г./ 

19. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Определяне на основните наемни цени за отдаване под 

наем на общинските недвижими имоти. /вх.№ 92 от 23.01.2020г./ 

20. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на гр. Малко Търново. /вх.№ 94 от 23.01.2020г./ 

21. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на гр. Малко Търново. /вх.№ 95 от 23.01.2020г./ 

22. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Звездец. /вх.№ 96 от 23.01.2020г./ 

23. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Визица. /вх.№ 98 от 23.01.2020г./ 

24. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на с. Младежко за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 97 от 

23.01.2020г./ 

25. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. 

Младежко. /вх.№ 99 от 23.01.2020г./ 

26. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – общ., УПИ 

IV – 265, УПИ V – 265 и УПИ VI – 266 в кв. 2 по плана на с. Бяла вода. 

/вх.№ 100 от 23.01.2020г./ 

27. Докладна  записка  от  госпожа Дора Петкова – Председател на Постоянната 

комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - Малко 

Търново, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. /вх.№ 110 

от 03.02.2020г./ 



28. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

    

                                                  / ДИЧО ВОЙКОВ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


