
 
                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 

20.01.2017  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 

2017 година /вх.№400 от 10.01.2017г./ 

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

Търново, относно: Приемане на „Програма за управление на отпадъците 

на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020 

/вх.№399 от 09.01.2017г./ 

3. Докладна  записка  от господин Илиян Янчев - кмет на община    Малко 

Търново, относно: Кандидатстване на Община Малко Търново пред 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда /ПУДООС/ с проект „Закриване и рекултивация на общинско депо 

за неопасни отпадъци в местност „Ярково“ до гр. Малко Търново“. 

/вх.№403 от 13.01.2017г./ 

4. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Културна програма на община Малко Търново за 2017 

година. /вх.№404 от 13.01.2017г./ 

5. 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 2017г. /вх.№398 от 

09.01.2017г./ 

6. 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 УПИ I-84, квартал 28 по плана на с. 

Бръшлян/вх.№402 от 13.01.2017г./ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



7. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    Малко 

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

землището на с. Стоилово. /вх.№401 от 12.01.2017г./ 

8. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО :              / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    


