
                 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  29. 01. 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 Oбщина    

Малко Търново, относно: Проект за Бюджет 2016 на Община 

Малко Търново. /вх.№101 от 11.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Участие на Община Малко Търново в 

Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Турция, Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм с 

проект: „Повишаване на туристическата привлекателност на 

трансграничния район чрез по-добро използване на природното 

наследство на общините Малко Търново и Буюкмандъра“. 

/вх.№110 от 21.01.2016г/ 

3.  Докладна  записка  от  госпожа   Ивелина Иванова – директор на 

Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“, относно: Участие 

на Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“ – гр. Малко 

Търново в Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2. Устойчив 

туризъм с проект: „Повишаване на туристическата 

привлекателност на трансграничния район чрез по-добро 

използване на културното и историческото наследство на 

общините Малко Търново и Къркларели“. /вх.№109 от 

21.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Участие на Община Малко Търново в 

Програма за Трансгранично сътрудничество /Интеррег – ИПП/ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



между Р. България и Р. Турция, Приоритетна ос 1. „Околна 

среда“, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за 

опазване на природата, устойчиво използване и управление на 

общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в 

трансграничния район, с проект „Повишаване качеството на 

живот в общините Малко Търново /Р. България/ и Алпуллу /Р. 

Турция/ чрез подобряване на мерките за опазване на околната 

среда“. /вх.№111 от 22.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Културната програма на община Малко 

Търново за 2016г.. /вх.№112 от 22.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Приемане на стратегия за управление на 

общинската собственост. /вх.№113 от 22.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Приемане на годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2016г. /вх.№114 от 22.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем общински имот в 

землището на гр. Малко Търново. /вх.№115 от 22.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери. /вх.№116 от 

22.01.2016г/.  

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

II – 160 и УПИ III – 160, кв.5 по плана на с. Стоилово. /вх.№117 

от 22.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Предложение за закупуване на частен 

имот. /вх.№118 от 22.01.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Промяна предназначението на имот 

публична общинска собственост по плана на с. Граматиково. 

/вх.№119 от 22.01.2016г/ 

13.  Питания и разни 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                 / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                     

 


