
                 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  16. 12. 2016  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  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Определяне на такса битови отпадъци 

за 2017г. съгласно Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Малко Търново.  /вх.№379 от 02.12.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето размера на местните данъци на 

територията на община Малко Търново./вх.№380 от 02.12.2016г/ 

3. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – за кмет на община    

Малко Търново, относно: Промяна на наименованието на 

социална услуга, предоставена от общността – „Дневен център“, 

представляваща делегирана от държавна дейност в съответствие 

с регламентираните в чл.36 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане промени. /вх.№386 от 

08.12.2016г/  

4. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – за кмет  на община    

Малко Търново, относно: Промяна на наименованието на 

специализираната институция за предоставяне на социална 

услуга, представляваща делегирана от държавна дейност в 

съответствие с регламентираните в чл.36 от Правилника за 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



прилагане на Закона за социално подпомагане промени. 

/вх.№387 от 08.12.2016г/  

5. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – за кмет на община    

Малко Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в Асоциацията по ВиК - Бургас /вх.№388 от 08.12.2016г/ 

 

6. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Обявяване на частично изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

/ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI, 

VII, X и XI в кв. 7 по плана на с. Младежко /вх.№381 от 

02.12.2016 г./ 

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Промяна в параметрите на застрояване 

при процедиране частично изменение на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за 

урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI, VII, X и XI в кв. 7 по 

плана на с. Младежко /вх.№382 от 02.12.2016 г./ 

8. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община 

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в имот в 

гр. Малко Търново /вх.№385 от 08.12.2016 г./ 

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

Община Малко Търново, относно: Продажба на  имот  - частна 

общинска собственост в гр. Малко Търново /вх.№389 от 

08.12.2016 г./ 

10.  Докладна записка от госпожа Тонка Стоева – за кмет на Община 

Малко Търново, относно: Одобряване схема за разполагане на 

преместваем обект в с. Младежко. /вх.№390 от 08.12.2016 г./ 

11.  Питания и разни 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                 / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                     

 


