
 
                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 

27.11.2019  година  от  14:30  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  госпожица Веселина Градева – член на временната 

комисия по  изготвяне на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Малко Търново, относно: Приемане на Правилник за 

организация и дейността на Общински съвет – Малко Търново, неговите 

комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко 

Търново. /вх.№19 от 20.11.2019г./ 

2. Докладна  записка  от  господин   Дичо Войков – председател на Общински 

съвет - Малко  Търново, относно: Избор на членове на Постоянните 

комисии към Общински съвет Малко Търново /вх.№20 от 20.11.2019г./ 

3. Докладна  записка  от  госпожица Веселина Градева – общински съветник от 

ПП „ГЕРБ“, относно: Определяне размера на възнаграждението на  

Председателя на Общински съвет – Малко Търново. /вх.№21 от 

20.11.2019г../ 

4. Докладна  записка  от  господин   Дичо Войков – председател на Общински 

съвет - Малко  Търново, относно: Определяне размера на месечното 

възнаграждение на общинските съветници при Общински съвет – 

Малко Търново. /вх.№22 от 20.11.2019г./ 

5. Докладна  записка  от  господин   Дичо Войков – председател на Общински 

съвет - Малко  Търново, относно: Определяне размера на 

възнаграждението на трудовото възнаграждение на Кмета на с. Звездец. 

/вх.№23 от 20.11.2019г./ 

6. Докладна  записка  от  господин   Дичо Войков – председател на Общински 

съвет - Малко  Търново, относно: Определяне на представител на 

общинския съвет в Общото събрание на националното сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ). / вх.№24 от 20.11.2019г./  

7. Докладна  записка  от  господин   Дичо Войков – председател на Общински 

съвет - Малко  Търново, относно: Определяне на представители в 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. / вх.№25 от 

20.11.2019г./  

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 

8. Докладна  записка  от  господин   Дичо Войков – председател на Общински 

съвет - Малко  Търново, относно: Определяне на представители в 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия. / вх.№27 от 

20.11.2019г./ 

9. Докладна  записка  от  господин   Дичо Войков – председател на Общински 

съвет - Малко  Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в Асоциацията по ВиК - Бургас /вх.№ 26 от 20.11.2019г./ 

10. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

    

                                                  / ДИЧО ВОЙКОВ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


