
 
                 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  22. 04. 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: Приемане на Наредба №1 за 

Обществения ред на територията на община Малко Търново 

/вх.№197 от 14.04.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Годишен отчет за изпълнението на 

бюджета за приходите и разходите на Община Малко Търново за 

2015 година /вх.№196 от 14.04.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Осигуряване на необходими ресурси за 

приключване на проект изпълняван от Община Малко Търново 

и финансиран със средства по други международни програми 

/вх.№192 от 12.04.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: Обявяване на ПУП / подробен 

устройствен план/ - ПУР / план за улична регулация/ за ПИ 19 и 

УПИ VІІІ-18, квартал 7 по плана на с. Заберново  /вх.№193 от 

13.04.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: одобряване схема за разполагане на 

преместваеми обекти /вх.№195 от 13.04.2016г/ 

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

Малко Търново, относно: безвъзмездно придобиване на имоти 

№001587, №001585 и №001604 в с. Звездец, собственост на 

министерството на отбраната /вх.№194 от 13.04.2016г/ 

7.  Питания и разни 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

  

                                 / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                     

 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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


