
 
                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 

30.06.2017  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: Искане за удължаване на срока за погасяване на 

общински дълг – безлихвени заеми за сметка на централния бюджет 

/вх.№525 от 20.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Безвъзмездно предоставяне на ПИ 46663.208.37 в 

местността Вълчанов мост /вх.№524 от 20.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Премахване на опасни сгради – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново /вх.№530 от 21.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Поставяне на автобусна спирка в урегулиран поземлен 

имот III-за кметство, квартал 11 по плана на с. Младежко /вх.№532 от 

22.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване на проект за промяна на границата между 

ПИ 46663.501.1788 по кадастралната карта на гр. Малко Търново. 

/вх.№529 от 21.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Договор за безвъзмездно предоставяне на помещения в 

сградата на Медицински център – гр. Малко Търново. /вх.№534 от 

23.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване продажната цена и продажба на общински 

апартамент /вх.№526 от 21.06.2017г./ 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



8. 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 /вх.№526 от 21.06.2017г./ 
9. Докладна  записка  от  господин   Илиян  Янчев - кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV – 157 и УПИ  

VII – 157, кв. 1 по плана на с. Заберново /вх.№531 от 21.06.2017г./ 
10. Докладна  записка  от  господин   Илиян  Янчев - кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II – 94, кв. 13 

по плана на с. Заберново /вх.№535 от 23.06.2017г./ 
11. Докладна  записка  от  господин   Илиян  Янчев - кмет  на община    Малко  

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

Малко Търново /вх.№538 от 23.06.2017г./ 
12. 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. Бяла вода /вх.№527 от 

21.06.2017г./ 
13. Докладна  записка  от  госпожица Веселина Градева – Председател на 

Общински съвет -  Малко  Търново, относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ /вх.№536 от 23.06.2017г./ 

14. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО :              / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    


