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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 44 

 

На 17. 10. 2014 година  в залата  на  читалище „Просвета” се проведе      

тържествено  заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 

1. Приемане на решение за удостояване на Районен съд – Малко 

Търново с „Почетен знак на Община Малко Търново по повод 100 

годишнината от неговото създаване.” 

  

2. Разглеждане на писмо от председателя на Окръжен съд Бургас за 

избор на нови съдебни заседатели при районен съд – Малко Търново.   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 444 

 

1. Удостоява Районен съд – Малко Търново” по случай 100 

годишнината от създаването му с „Почетен знак на Община Малко 

Търново, за приноса му за съхраняване и развитие на ценностите на  

демократичното общество  и за повишаване доверието в съдебната система 

в  Община Малко Търново. 

2. Възлага на Кмета на общината  Почетния знак на община Малко 

Търново, ведно с юбилейна грамота да  бъде връчен на  Председателя на  

Районен съд Малко Търново по време на тържествените мероприятия, 

посветени на 100 годишния юбилей на съда”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  445  

 

1. Общински съвет  Малко Търново обявява  процедура  за подбор на  

кандидати за съдебни заседатели  към  Районен съд  Малко Търново. 

 

2. Общински съвет Малко Търново възлага на Председателят на  

Общински съвет Малко  Търново в срок от 3 / три/ работни дни да  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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публикува обява за процедура  в един ежедневник, на интернет 

страницата на Общината и да организира поставянето и на  

информационните  табла.  

 

 

3. 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  30. 10. 2014  година да  внесе в Общински съвет   

доклад с предложение за одобряване на списък с пет кандидата за  

съдебни заседатели към  Районен съд  Малко  Търново.  

 

4. Контрола по изпълнение на решението се възлага  на  Председателя 

на Общински съвет Малко Търново. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО :   /П/ 

                                          /ТОДОР  БРАЯНОВСКИ/ 

 

 

 


