
                 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. 05. 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: Приемане на годишните финансови 

отчети на търговските дружества със сто процента участие на 

Община Малко Търново в капитала за 2015 г./вх.№224 от 

13.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Програма за развитие на туризма в 

Община Малко Търново 2016-2017 г. /вх.№222 от 12.05.2016г/ 

3. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    

Малко Търново, относно: Приемане на План за противодействие 

на тероризма на община Малко Търново /вх.№210 от 04.05.2016г/ 

4. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Oбщина    

Малко Търново, относно: Приемане на Годишен план за развитие 

на социалните услуги в Община Малко Търново за 2017 година 

/вх.№217 от 11.05.2016г/ 

5. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Oбщина    

Малко Търново, относно: Разкриване на социална услуга „Център 

за настаняване от семеен тип“, като държавно-делегирана 

дейност /вх.№218 от 11.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в заседание на извънредно общо събрание на 

акционерите на „МБАЛ-Бургас“ АД – гр. Бургас /вх.№223 от 

12.05.2016г/ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Малко Търново, относно: Определяне на цената и продажба на 

движима вещ – общинска собственост  /вх.№213 от 11.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново /вх.№212 от 11.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

XII – 4, кв.2 по плана на с. Калово /вх.№216 от 11.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

V - 34, кв.10 по плана на с. Евренозово /вх.№215 от 11.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Звездец за разполагане на 

пчелни кошери /вх.№214 от 11.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Визица /вх.№219 от 

11.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Бяла вода /вх.№220 от 

12.05.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Стоилово /вх.№221 от 

12.05.2016г/ 

15.  Питания и разни 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                 / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                     
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