
                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. 

28 от Правилника за  работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко 

Търново. Заседанието ще се проведе на 29.06.2022 година от 15:30 часа  в лекционната зала на 

читалище „Георги Попаянов 1914“, община 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 средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2022г.. /вх.№ 

732 от 22.06.2022г./ 

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

Обявяване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП – ПРЗ/ на УПИ II, кв. 29 по плана на гр. Малко Търново, 

идентичен с поземлен имот с идентификатор 46663.501.1852 по кадастралната карта 

на гр. Малко Търново. /вх.№ 730 от 22.06.2022г./ 

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

Обявяване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване и план за улична регулация /ПУП – ПРЗ и ПУР/ на кв. 25 по плана на с. 

Звездец. /вх.№ 729 от 22.06.2022г./ 

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

Обявяване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване и план за улична регулация /ПУП – ПРЗ и ПУР/ на УПИ XII, кв. 4 по 

плана на с. Заберново. /вх.№ 731 от 22.06.2022г./ 

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

Обявяване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП – ПРЗ / на УПИ I, кв. 6 по плана на с. Заберново. /вх.№ 728 от 

22.06.2022г./ 

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

Допускане изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 11051.48.37 и план 

за улична регулация /ПУР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 11051.48.36 по 

кадастралната карта на с. Визица, м. „Край село“ в землището на с. Визица, община 

Малко Търново. /вх.№ 727 от 22.06.2022г./ 

7. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: Смяна 

предназначението и продажба на общински апартамент в гр. Малко Търново. /вх.№ 

721 от 22.06.2022г./ 

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

предназначението и одобряване продажната цена на общински апартамент. /вх.№ 722 

от 22.06.2022г./ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Прекратяване на съсобственост в имот в гр. Малко Търново. /вх.№ 724 от 

22.06.2022г./ 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ VI – 157, кв. 6 по плана на с. Стоилово. /вх.№ 

723 от 22.06.2022г./ 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ X – 196 и УПИ XI - 196, кв. 20 по плана на с. 

Близнак. /вх.№ 725 от 22.06.2022г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Граматиково. 

/вх.№ 718 от 22.06.2022г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. Близнак. /вх.№ 

719 от 22.06.2022г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. Визица. /вх.№ 

720 от 22.06.2022г./ 

15. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землищата на с. Визица и с. 

Сливарово. /вх.№ 726 от 22.06.2022г./ 

16. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землищата на гр. Малко 

Търново. /вх.№ 717 от 20.06.2022г./ 

17. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имоти на територията на община Малко 

Търново. /вх.№ 716 от 20.06.2022г./ 

18. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Направени промени в приложенията към Решение 338 /27.05.2022г. за продажба на 

имоти – частна общинска собственост в с. Граматиково. /вх.№ 733 от 22.06.2022г./ 

19. Питания и разни 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                             / ДИЧО ВОЙКОВ /                                                                                                                                      


