
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

       

П Р О  Т О  К О Л 

№ 46 
 

На  14. 10. 2011 година в залата на   общинска  администрация   се  

проведе    извънредно   заседание  на   Общински  съвет   Малко  Търново.  

   От  общо  11 общински  съветници  на  заседанието  присъстваха  7, 

а именно      Веселина  Стоянова  Градева,   Тодор Кирилов Петков, Дора 

Василева Петкова, Стоян Костов Стоянов, Стефан  Николов Стоянов, 

Тодор Димитров Браяновски и Стойчо Парушев Желев. 

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д   :  

1. Докладна  записка от   госпожа   Мара   Пенева   Желева   -  

временно  изпълняващ   длъжността   кмет на общината   относно   

избиране  не   временно  изпълняващ  длъжността  кмет на  село  

Звездец .   

2.  Докладна  записка от     госпожа   Мара   Пенева   Желева   -  

временно  изпълняващ   длъжността   кмет на общината   

Одобряване на частично изменение на подробния устройствен план 

/ПУП/ - план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за 

поземлен имот /ПИ/ 46663.45.22 по кадастралната карта на гр. 

Малко Търново, общ. Малко Търново 

3. Докладна  записка от     госпожа   Мара   Пенева   Желева   -  

временно  изпълняващ   длъжността   кмет на общината   относно 

Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен 

план, за обект: „Полски път до ПИ № 45022, местност 

„Мечкобиево”, землище гр. Малко Търново – пътна връзка на път 

ІІ-99, км 107+920 – ляво”.   

4. Докладна  записка от     госпожа   Мара   Пенева   Желева   -  

временно  изпълняващ   длъжността   кмет на общината   

Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен 

план, за трасе на ел. кабел 20 кV в обхвата на път до поземлен имот 

/ПИ/ № 45022, местност „Мечкобиево”, землище гр. Малко 

Търново – пътна връзка на път ІІ-99, км 107+920 – ляво”.  

5. Молба    от   госпожа  Мара Пенева   Желева    за  освобождаване от 

длъжност  кмет на  общината .  

 

Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 



 

 

РЕШЕНИЕ 

  № 587 

 

           1.   Общински съвет   Малко Търново   освобождава  Мария   

Маринова   Янкова  от  длъжността  временно  изпълняващ  длъжността  

кмет на  кметство  село   Звездец .  

           2. Общински  съвет  Малко  Търново  избира    лицето   Петкана  

Стоянова   Цъгова   за  изпълняващ   длъжността   Кмет на   кметство   село  

Звездец. 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  № 588 

          

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  

Общински съвет Малко Търново дава съгласието си и одобрява частично 

изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ и 

план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ 46663.45.22 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново. 

 

РЕШЕНИЕ 

  № 589 

 

На основание чл. 21, ал. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и 

решение на ОЕСУТ, взето с протокол № 03/26.01.2011 г. Общински съвет 

Малко Търново одобрява ПУП - парцеларен план за обект: „Полски път до 

ПИ № 45022, местност „Мечкобиево”, землище гр. Малко Търново – пътна 

връзка на път ІІ-99, км 107+920 – ляво”.   

 

 

РЕШЕНИЕ 

  № 590 

 

На основание чл. 21, ал. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и 

решение на ОЕСУТ, взето с протокол № 08/26.04.2010 г. Общински съвет 

Малко Търново одобрява ПУП - парцеларен план за  трасе на ел. кабел 20 

кV в обхвата на път до поземлен имот /ПИ/ № 45022, местност 



„Мечкобиево”, землище гр. Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99, км 

107+920 – ляво”.   

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  № 591 

 

 Общински съвет  Малко  Търново  освобождава  досега заемащия  

длъжността  кмет  на  Община  Малко  Търново   госпожа   Мара  Пенева  

Желева, считано от  14. 10. 2011  година 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  № 592 

 

Общински съвет   Малко Търново избира за  временно  изпълняващ   

длъжността  кмет на  Община Малко  Търново   госпожа инж.   Тонка  

Костадинова  Стоева  

 

Поради  изчерпване на дневния ред председателят  на  общински 

съвет   Малко  Търново   закри  заседанието .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО ТЪРНОВО  :   _______________ 

 / ТОДОР  ПЕТКОВ/ 

 

ПРОТОКОЛИСТ : _________________ 

 / МАРИЯНА   АПОСТОЛОВА/ 

 


