
 
             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 

24.02.2017  година  от  15.00  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 Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Малко Търново за периода 2016-2020 год. 

/вх.№413 от 14.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Кандидатстване на Община Малко Търново с 

проектно предложение по ОП „РЧР“ 2014-2020“, процедура на подбор на 

проекти № BG05M9OP001-2.007 “Развитие на социалното 

предприемачество“ /вх.№415 от 15.02.2017г./ 

3. Докладна  записка  от госпожа Ивелина Петкова-Иванова – директор на 

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

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

Търново в партньорство с проектно предложение по ОП „РЧР“ 2014-

2020“, процедура на подбор на проекти № BG05M9OP001-2.007 

“Развитие на социалното предприемачество“ /вх.№416 от 15.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Даване на съгласие на ПРОГРАМНО-

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 

ЕКОПАН ЕООД с ЕИК 102089600 (търговско дружество 100% общинска 

собственост) за включване в консорциум с Национален институт по 

геофизика, геодезия и география -  БАН за да участваме в съвместен 

проект по Черноморската програма /вх.№417 от 15.02.2017г./ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



5. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – зам.-кмет и председател на 

МКБППМН, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

за 2016 година /вх.№427 от 16.02.2017г. 

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

Търново, относно: Представителство на Община Малко Търново в 

Асоциацията по ВиК - Бургас /вх.№426 от 15.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Утвърждаване на годишен план за общо и 

индивидуално ползване на общински мери и пасища /вх.№429 от 

16.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Определяне предназначението на общинските жилища 

/вх.№414 от 14.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване схема за разполагане на преместваем 

обект в гр. Малко Търново /вх.№419 от 15.02.2017г./ 

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

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

землището на гр. Малко Търново за разполагане на пчелни кошери 

/вх.№423 от 15.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване продажната цена на общински апартамент 

в с. Звездец /вх.№424 от 15.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване продажната цена на общински апартамент 

в с. Звездец /вх.№422 от 15.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII – 40,43, 

кв.8 по плана на с. Звездец /вх.№420 от 15.02.2017г./ 

14. 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.№425 от 15.02.2017г./ 

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

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. 

Калово /вх.№421 от 15.02.2017г./ 

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

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

разполагане на пчелни кошери в землището на с. Сливарово /вх.№418 от 

15.02.2017г./ 

17. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО :              / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    


