
 
                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 

15.09.2017  година  от  15.30  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 годишния отчет за изпълнението на бюджета 

на Община Малко Търново за 2016 г. /вх.№564 от 28.08.2017г./ 

2. 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 в сградата на общинска администрация – 

Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.001-0002-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№586 от 

11.09.2017г./ 

3. 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 административна сграда на Районно 

управление „МВР – Малко Търново“, гр.Малко Търново“, № 

BG16RFOP001-2.001-0003-C01, финансиран по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№587 от 11.09.2017г./ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



4. 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 на 

територията на гр.Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.001-0109-C01, 

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

/вх.№588 от 11.09.2017г./ 

5. 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 в сградата на „Дневен център за 

възрастни хора с увреждания“ - гр.Малко Търново“, № BG16RFOP001-

2.001-0160-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020г. /вх.№589 от 11.09.2017г./ 

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 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 в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“ - гр. 

Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.001-0170-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№590 от 

11.09.2017г./ 

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

Търново, относно: Подготовка и подаване на Заявление за отпускане на 

безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) /вх.№573 от 05.09.2017г./ 

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

Търново, относно: Представителство на Община Малко Търново в 

Асоциацията по ВиК-Бургас /вх.№581 от 07.09.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – 

парцеларен план (ПП) за обект: „Реконструкция на ВЛ-20 kV „Велека-

Бръшлян“ между ЖР №4 и 9 на ВЛ-20 kV „Бръшлян“ и между ЖР №274 и 

276 на ВЛ-20 kV „Велека“ преминаващи през поземлен имот (ПИ) 

46663.72.526 по кадастралната карта на Малко Търново, землище на гр. 

Малко Търново“ /вх.№575 от 07.09.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – 

парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на външен питеен водопровод и 

външен напорен канализационен тръбопровод за ПИ 46663.72.526 по 

кадастралната карта на Малко Търново, м. Сушица“, землище на гр. 

Малко Търново“ /вх.№579 от 07.09.2017г./ 



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

Търново, относно: Сключване на предварителен договор за изготвяне на 

ПУП в с. Близнак /вх.№576 от 07.09.2017г./ 

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

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

Граматиково /вх.№580 от 07.09.2017г./ 

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

Търново, относно: Определяне на цената и продажба на имот – частна 

общинска собственост в с. Звездец /вх.№577 от 07.09.2017г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI – 52, кв. 6 по 

плана на с. Близнак /вх.№582 от 07.09.2017г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV – 140, кв. 17 

по плана на с. Заберново /вх.№578 от 07.09.2017г./ 

16. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 

 

 

 ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       Председател на  Общински съвет – Малко Търново    


