
                     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 23.08.2019 година от 13.30 часа в заседателната зала на 

НЧ „Просвета“ – гр. Малко Търново. 

Заседанието  ще  премине  при  следния  проект  за: 

 

 

                                           Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Актуализация на разчета за финансиране на капиталови 

разходи за 2019г.  /вх.№ 1089 от 15.08.2019г./  

2. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Трансформиране на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи за 2019 г.  /вх.№ 1088 от 15.08.2019г./   

3. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Приемане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета 

на Община Малко Търново за 2018г.  /вх.№ 1091 от 15.08.2019г./   

4. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко Търново в 

полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството,Управляващ орган по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020г. - Главна дирекция „Градско и 

регионално развитие“, във връзка с изпълнението на проект: 

„Реконструкция,модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на административната сграда на УПБЗН гр.Малко 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на 

гр.Малко Търново“, №BG16RFOP001-2.002-0037-C01, финансиран 

по оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г .  /вх.№ 1079 

от 13.08.2019г./ 

5. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко Търново в 

полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма“Региони в растеж“ 2014-2020 г. - Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие“,във връзка с изпълнението на 

проект: „Реконструкция ,модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в   

к-с „Майор Вишняев“, гр.Малко Търново“ № BG16RFOP001-2.002-

0038-C01, финансирани по Оперативна програма „Региони в 

растеж“2014-2020г.  /вх.№ 1078 от 13.08.2019г./   

6. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко Търново в 

полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството,Управляващ орган по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020г. - Главна дирекция „Градско и 

регионално развитие“, във връзка с изпълнението на проект: 

„Реконструкция ,модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилна жилищна сграда в к-с „Майор 

Вишняев“, № BG16RFOP001-2.002-0041-C01, финансирана по 

оперативна програма“Региони в растеж“2014-2020г.  /вх.№ 1077 от 

13.08.2019г./ 

7. Докладна записка от Деян Йотов - ликвидатор на „Хоспис-Калица 

Берберова“ ЕООД, относно: Допълнителни парични вноски по 

чл.134,ал.1 от ТЗ за „Хоспис-Калица Берберова“ ЕООД.  /вх.№ 1090 

от 15.08.2019г./  

8. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на 

Община Малко Търново  /вх.№ 1080 от 13.08.2019г./ 

9. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/-ПРЗ /план 

за регулация и застрояване /за урегулирани поземлени имоти  



/УПИ/ I ,II, III, XII и XIII, квартал 3 по плана на гр.Малко Търново.   

/вх.№ 1081 от 14.08.2019г./ 

10. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отстъпване на право на строеж върху имот частна 

общинска собственост за построяване на гараж /вх.№ 1082 от 

14.08.2019г./ 

11. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с.Евренозово и с.Близнак /вх.№1083/14.08.2019г. 

12. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с.Евренозово, с.Близнак и с.Стоилово 

/вх.№1086/14.08.2019г. 

13. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински имоти в землището на       

с. Звездец /вх.№1085/14.08.2019г. 

14. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с.Звездец и с.Евренозово /вх.№1084/14.08.2019г. 

15. Питания и разни 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                                                       / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 
 


