
Началницит                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 30.112018 година от 15.00 часа в заседателната зала на 

НЧ „Просвета“. 

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: Обявяване на 25 /двадесет и пети/ октомври за празничен и 

неприсъствен на територията на Община Малко Търново. /вх.№ 

921 от 22.11.2018/ 

2. Докладна записка от Веселина Градева - Председател на Общински 

съвет гр. Малко Търново, относно: Прекратяване на дейността на 

„ХОСПИС – КАЛИЦА БЕРБЕРОВА ЕООД.  /вх.№ 925 от 

22.11.2018/ 

3. Докладна записка от Веселина Градева - Председател на Общински 

съвет гр. Малко Търново, относно: Приемане на наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на 

Община Малко Търново.  /вх.№ 919 от 22.11.2018/ 

4. Докладна записка от Веселина Градева - Председател на Общински 

съвет гр. Малко Търново, относно: Приемане на наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Малко 

Търново.  /вх.№ 920 от 22.11.2018/ 

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

относно: Отмяна на решение № 371/26.10.2018г. за отдаване под 

наем на общински земеделски имоти в землището на с. Стоилово и 

с. Евренозово за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 916 от 

21.11.2018/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Предоставяне право на ползване върху общински 

земеделски имот в землището на с. Евренозово за разполагане на 

пчелни кошери. /вх.№ 923 от 22.11.2018/ 

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

относно: Предоставяне на полските пътища, попадащи в масиви за 

ползване, на съответния ползвател за стопанската 2048-2019г. /вх.№ 

915 от 21.11.2018/ 

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

относно: Определяне на цената и продажба на движими вещи – 

общинска собственост. /вх.№ 918 от 22.11.2018/ 

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

относно: Удължаване срока на учредено безвъзмездно право на 

ползване върху общински имот на „Каритас София“. /вх.№ 917 от 

21.11.2018/ 

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

относно: Сключване на предварителен договор за продажба, във 

връзка с изготвен ПУП в с. Стоилово. /вх.№ 924 от 22.11.2018/ 

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

относно: Поставяне на преместваем обект с благотворителна цел в 

УПИ I-за площад и озеленяване в квартал 68 по плана на гр. Малко 

Търново. /вх.№ 922 от 22.11.2018/ 

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

относно: Актуализация на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Малко Търново за 2019г. /вх.№ 910 от 19.11.2018/ 

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

относно: Промяна в капацитета на „Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания“ гр. Малко Търново. /вх.№ 911 от 19.11.2018/ 

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

относно: Разкриване на нова социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ /ЦСРИ/. /вх.№ 912 от 19.11.2018/ 

15. Питания и разни 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                                                       / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/. 
 


