
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 20.09.2019 година от 16.00 часа в заседателната зала на 

НЧ „Просвета“ – гр. 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: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на 

Община Малко Търново във връзка с предстоящите местни избори.  

/вх.№ 1104 от 13.09.2019г./  

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

относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с. Звездец във връзка с предстоящите местни избори.  

/вх.№ 1105 от 13.09.2019г./  

3. Докладна записка от Веселина Градева  –  Председател на Общински 

съвет Малко Търново, относно: Откриване на процедура за 

определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия 

за провеждане на процедурата по избор.  /вх.№ 1106 от 13.09.2019г./  

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

относно: Поставяне на два пътни знака В18 „Забранено влизането 

на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от 

означената“ на общински път BGS3101, /II-99/ Малко Търново – м. 

Църногорово.  /вх.№ 1099 от 13.09.2019г./  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Стоилово.  /вх.№ 1100 от 13.09.2019г./   

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Стоилово.    /вх.№ 1101 от 13.09.2019г./   

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Стоилово.    /вх.№ 1102 от 13.09.2019г./ 

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

относно Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Евренозово.   /вх.№ 1103 от 13.09.2019г./   

9. Питания и разни 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                                                       / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/. 
 


