
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 9 

 

На 29.04.2020 година в заседателната зала на НЧ „Просвета“ се проведе редовно 

заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

1. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Поемане на общински дълг чрез банков заем по закона за общинския 

дълг през 2020г. /вх.№ 174 от 21.04.2020г./ 

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

относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община 

Малко Търново /вх.№ 175 от 21.04.2020г./ 

3. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно предложение по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /вх.№ 171 от 

13.04.2020г./ 

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

относно: Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ /план за 

застрояване/ за ПИ 69328.102.213 /бивши ПИ 010564 и ПИ 010565 с ЕКАТТЕ 

69328/, землище на с. Стоилово, община Малко Търново. /вх.№ 173 от 

16.04.2020г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 46663.501.395. 

/вх.№ 179 от 22.04.2020г./ 

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти на територията на 

община Малко Търново. /вх.№ 180 от 22.04.2020г./  
7. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. 

Малко Търново. /вх.№ 172 от 16.04.2020г./ 

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

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Стоилово /вх.№ 

177 от 22.04.2020г./ 

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

относно: Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Стоилово за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 176 от 

22.04.2020г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI – 4, УПИ VII - 4 в кв. 8 по 

плана на с. Визица. /вх.№ 178 от 22.04.2020г./ 

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

относно: Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Бръшлян за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 181 от 

22.04.2020г./ 

12. Питания  и разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 75 

 

I. На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните 

финанси, чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, т. 2 и чл. 4 т. 1 и 2 от Закона за 

общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Дава съгласие Община Малко Търново за поемане на дълг, при 

следните параметри: 

 Максимален размер на дълга - до 1 200 000,00 (един милион и двеста хиляди) 

лева; 

 Валута на дълга - български лева 

 Цел на кредита - Погасяване на останалата неиздължена част 

/рефинансиране/ на съществуващи кредити от ТЪРГОВСКА БАНКА Д 

ЕАД; ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД и оборотни и инвестиционни средства. 

 Вид на дълга - Дългосрочен банков кредит с цел рефинансиране на 

съществуващ дълг, поет с договор за общински заем; 

 Условия за погасяване: 

 Срок за усвояване – до 2 месеца от датата на договора. 

 Срок на погасяване - до 120 /сто и двадесет/ месеца в т.ч. и 2 два месеца 

гратисен период, считано от датата на подписване на договора за кредит, с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

 Погасяване -118 равни (анюитетни) месечни вноски  

 Източници за погасяване - собствените приходи на общината. 

 Максимален лихвен процент -  тримесечен EURIBOR + надбавка, общо до 

3,1%. 

 Без годишна такса за управление на кредита. 

 Без такса ангажимент. 

 Без такса за предсрочно погасяване. 

 Лихва при допускане на просрочие по главницата - надбавка над договорения 

лихвен процент за редовен дълг върху просрочената сума, за срока на 

просрочие; Максимум до 3 % пункта годишно над договорената. 

 Такса за вписване на особен залог по реда на Закона за особените залози - не 

повече от 120.00 лева /сто и двадесет/. 

 Начин на обезпечение на кредита: 

 Учредяване на особен залог по реда на 303 върху настоящи и бъдещи вземания 

на община Малко Търново на парични средства (собствени приходи) за 

положително салдо по банкова сметка на ОБЩИНАТА, формирано от настоящи 



и бъдещи собствени приходи на община Малко Търново по чл. 45, ал. 1, т. 1 и 

чл. 54 от Закона за публичните финанси (или съответно други аналогични 

текстове от действащото законодателство, в случай на бъдеща промяна на 

Закона за публичните финанси или приемане на друг аналогичен закон). 

 Други условия - кредиторът да не изисква други такси /в т.ч. за предсрочно 

погасяване на кредита/, комисионни, издаване на запис на заповед, 

застраховка на кредита или учредяване на ипотека. 

 Всички плащания по главницата на кредита и плащанията, свързани с 

дължимите лихви ще се извършват по банков път по посочена от изпълнителя 

банкова сметка. 

2. На основание чл. 94, ал. 6 от Закона за публичните финанси банковия 

кредит да се отрази в съответните приходни и разходни параграфи по бюджета 

на Общината за 2020 г. 

3. На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета 

на Община Малко Търново да проведе процедура, съгласно чл. 19 от Закона за 

общинския дълг за избор на финансова институция и сключи договор със 

спечелилия участник. 

4. Средствата да бъдат разходвани за финансиране на инвестиционни 

проекти в полза на местната общност и рефинансиране на съществуващ дълг. 

 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 на ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, 

ал. 4 на Закона за публичните финанси и чл. 36 и чл. 37, ал. 4 на 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община и във връзка с 

решение № 33 прието с протокол № 5 от 12.02.2020г. относно приемане 

на бюджета на Община Малко Търново за 2020 година, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Утвърждава актуален МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2020 

година в размер на 2 000 000 лв.. 

2. Утвърждава актуален МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ 

ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат поети през 2020 година  в размер на 

2 000 000 лв.. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 76 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за 

общинския дълг и чл. 49, ал. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново, и 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Малко 

Търново, РЕШИ: 

1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2019г., както следва: 

1.1.  По прихода - 6 467 928 лв. 

1.1.1.  Приходи за държавни дейности - 3 191 855 лв. 

1.1.2.  Приходи за местни дейности - 3 276 073 лв. 



Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.  По разхода - 6 587 784 лв. 

1.2.1.  Разходи за държавни дейности -   3 170 513 лв. 

1.2.2.  Разходи за местни дейности всичко -   3 417 271 лв. 

Разпределени по функции, дейности и параграфи - съгласно Приложение № 1 

2.  ПРИЕМА отчета за разходите по второстепенни разпоредители за 2019 г. - 

съгласно Приложение № 1 

3. ПРИЕМА отчета за изпълнение на разчет за финансиране на капиталовите разходи 

за 2019 година съгласно Приложение № 2.  

4.  ПРИЕМА годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2019 

година съгласно Приложение № 3 

5. ПРИЕМА отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г., съгласно  

чл. 9 от Закона за общинския дълг. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 77 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - 

Малко Търново: 

 

 I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Малко Търново да разработи и кандидатства с 

проектно предложение: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Малко Търново“ по процедура чрез директно предоставяне безвъзмездната 

финансова помощ  BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  

2014-2020“ 

 

 II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 

 III. ДАВА правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред управляващия орган на ОП на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като при одобрение на 

проектното предложение да подпише административния договор 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 78 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА,  Общински съвет Малко Търново 

съгласува ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 

69328.102.213 /бивши ПИ 010564 и ПИ 010565 с ЕКАТТЕ 69328/, м. „Край село“, 

землище на с. Стоилово, община Малко Търново и дава съгласие за одобряването му 

със заповед на кмета на Община Малко Търново.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 79 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона 

за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността Общински съвет – 



Малко Търново дава съгласието си да се извърши прекратяване на съсобственост 

между Община Малко Търново и Петя Стефанова Петрова по отношение на имот с 

идентификатор 46663.501.395 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 130/340 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС №  

694/13.02.2020 г. за сумата от 1301,00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 80 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 12.00 лв/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти както 

следва:  

 

  № Начин на трайно ползване 

 

 Площд  

дка 

       ПИ №          АПОС № 

 Граматиково    

1 Дере 0,547 17693.21.17 5199 

2 Нива 2,637 17693.29.150 5155 

3 Нива 4,192 17693.29.147 5154 

4 Нива 4,909 17693.23.27 5151 

5 Нива 6,300 17693.23.40 5152 

6 Нива 1,300 17693.23.41 5153 

 Малко Търново    

7 Изоставена орна земя 6,641 46663.83.278 5141 

8 Др.вид дървопр.гора 19,563 46663.49.444 3041 

9 Изоставена орна земя 19,627 46663.50.8 3925 

10 Друг вид нива 1,982 46663.13.62 4738 

11 Изоставена орна земя 10,796 46663.13.136 5140 

12 Друг вид нива 7,246 46663.13.88 5139 

13 Изоставена орна земя 9,112 46663.84.117 4671 

14 Изоставена орна земя 13,997 46663.99.11 5142 

 Звездец    

15 Изоставена орна земя 114,121 30483.216.5 5068 

16 Изоставена орна земя 4,473 30483.209.342 5172 

17 Изоставена орна земя 2,270 30483.202.224 5163 

18 Изоставена орна земя 8,258 30483.202.219 5162 

19 Изоставена орна земя 7,574 30483.208.44 5164 

20 Изоставена орна земя 4,969 30483.216.425 5176 

21 Нива 1,000 30483.209.305 5169 

22 Изоставена орна земя 2,687 30483.209.371 5173 

23 Изоставена орна земя 7,673 30483.216.276 5174 

24 Изоставена орна земя 33,818 30483.216.281 5175 

25 Изоставена орна земя 21,605 30483.208.163 5067 

26 Изоставена орна земя 1,077 30483.209.307 5168 

27 Изоставена орна земя 1,990 30483.209.333 5171 

28 Изоставена орна земя 0,831 30483.209.332 5170 

29 Изоставена орна земя 11,038 30483.209.16 4931 



30 Изоставена орна земя 4,198 30483.209.17 4932 

31 Нива 1,210 30483.209.157 5167 

32 Нива 1,126 30483.209.155 5166 

33 Изоставена орна земя 3,087 30483.210.45 5203 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 81 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 12.00 лева/дка, за срок от 10 години, следните общински земеделски имоти 

в землището на гр. Малко Търново: 

 
№ идентификатор Начин на трайно ползване категория площ 

1 46663.201.613 Изоставена орна земя 8 90,683 

2 46663.201.901 Изоставена орна земя 8 16,045 

3 46663.201.1007 Изоставена орна земя 8 22,081 

4 46663.72.469 За др. вид обект за добив на полезни 

изкопаеви 

8 3.072 

5 46663.72.470 За др. вид обект за добив на полезни 

изкопаеви 

8 4.186 

    136.067 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 82 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъде 

включен в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост, УПИ IХ-136, в кв. 7 по плана на с. Стоилово, с площ 420 кв. м  

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от 

Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си УПИ IХ-136, в квартал 7 по плана на с. Стоилово, с площ 420 кв. м да бъде обявен за 

продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена 4 514 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 83 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37п от ЗСПЗЗ и чл. 7 

ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде предоставено право на ползване върху 2,000 дка от общински 

земеделски имот с идентификатор 69328.14.74 – пасище в землището на с. Стоилово, 

целия с площ 10,635 дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 79 лв. за един 

декар на година за срок от 10 години. 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 84 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1, т. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността, Общински съвет 

– Малко Търново дава съгласието си да се извърши прекратяване на съсобствеността, 

чрез продажба дела на общината, между Община Малко Търново от една страна и 

Тинко Крумов Шедев, от друга страна, по отношение на: 

- УПИ VI – 4, кв. 8 по плана на с. Визица, за 120/800 кв. м. идеални части от поземления 

имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 696/26.02.2020 г. за сумата от 1319,00 

лв. 

- УПИ VII – 4, кв. 8 по плана на с. Визица, за 115/850 кв. м. идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 697/26.02.2020 г. за 

сумата от 1264,00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Правилата 

за предоставяне на финансова подкрепа за теренни археологически проучвания  и 

теренна консервация на Министерството на културата (МК), Общински съвет - Малко 

Търново: 

  I. ДАВА съгласието си Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол” – гр. 

Малко Търново да съфинансира част от дейностите заложени в проектното 

предложение със средства в размер на до 5 000 /пет хиляди/ лв. 

 ДАВА СЪГЛАСИЕ Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол” – гр. II. 

Малко Търново да разработи и кандидатства с проектно предложение за извършване 

Археологически разкопки на могила в местността „Щуровци“, съгласно правилата 

на Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за 

теренни археологически проучвания и теренна консервация. 

 III. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите 

на Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

IV. ДАВА правомощия на Директора на Исторически музей „Проф. д-р 

Александър Фол” – гр. Малко Търново да подготви и представи необходимите 

документи пред Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ на 

Министерство на културата. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 86 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с епидемичната обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и 

икономическите мерки, предвидени с обявяването с решение от 13.03.2020г. и Решение 

от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, 

всички наематели на общински търговски обекти, които в следствие с ограничителни 

мерки, въведени в страната са преустановили дейността си, се освобождават от 

заплащане на наемните вноски за периода от въвеждането на извънредното положение 

– 13.03.2020г. до отмяната му. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 87 

 

 На основание чл. 43 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на 

търговските дружества и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Малко Търново: 

 

1. УПЪЛНОМОЩАВА ИЛИЯН ЯНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

МАЛКО ТЪРНОВО да представлява Общината в провеждане на редовно 

общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД - гр. Бургас, като 

гласува както прецени – „за“; „против“ и/или „въздържал се“, на 

предварително обявения  ДНЕВЕН РЕД, а именно: 

 

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 

година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на 

Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година. 

 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, 

заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, 

заверен от регистрирания одитор. 

 

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 година – проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за 2019 година. 

 

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година, заверен 

от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от 

регистрирания одитор. 

 

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година – проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на 

печалбата на дружеството за 2019 година.  

 

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2019 година – проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2019 година  

7. Избор на регистриран одитор за 2020 година – проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 

година. 

 

8. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 

директорите. 

 

9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите. 



 

10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 

работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 

като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат 

да получават въпросното възнаграждение в случаите,  в които това не противоречи на 

императивните разпоредби на нормативен акт.  

 

11. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

 

12. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, за представител на Общината в заседание на 

редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, при 

невъзможност на Кмета на Община Малко Търново да участва лично за приемане на 

посочените решения. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 88 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с писмо с изх. № 428 / 

17.03.2020г. на Председателя на Окръжен съд - Бургас, Общински съвет – Малко 

Търново: 

 

a. Изменя т. 3 от свое решение № 74 от 24.03.2020г. прието с 

протокол № 8, както следва: 

 

3. В срок до 28.05.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – 

Малко Търново, подават в деловодството на Общински съвет – Малко Търново 

документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:  

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;  

3.2. копие от диплома за завършено образование; 

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за 

препоръки;  

3.5. мотивационно писмо;  

3.6. писмено съгласие;  

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;  

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 



сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 

преди 16 юли 1973 г. 

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. 

 

 

 

b. Изменя част II от свое решение № 74 от 24.03.2020г. прието 

с протокол № 8, както следва: 

 

Общински съвет Малко Търново възлага на постоянната комисия по „Правни 

въпроси и Обществен ред" към Общински съвет Малко Търново да организира и 

проведе подбора по т. 1 от настоящето решение и в срок до 28.06.2020 година да внесе 

в Общински съвет доклад с предложение за одобряване на списък със седем кандидата 

за съдебни заседатели към Районен съд Малко Търново. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


