
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          
    

П Р О  Т О  К О Л 

№ 4 

 

 

 На  13. 01. 2012 година  в  залата  на   Общинска  администрация  се  

проведе   извънредно  заседание на   Общински съвет  Малко   Търново .  

 
    

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  : 
 

 

1.  Докладна  записка от кмета на общината  относно  -  Участие 

на Община Малко Търново в Програма за Трансгранично сътрудничество 

/ИПП/ между Р България и Р Турция, Приоритетна ос 1 „Устойчиво 

социално икономическо развитие” с проект „Повишаване на устойчивото 

социално и икономическо развитие на пограничните общини чрез 

осигуряване на достъп до спортни съоръжения и облагородяване на 

населените места” (WRESTLING)  / вх.  № 12 от12.01. 2012 година /  

 

2. Докладна  записка от кмета на общината  относно  -  Участие 

на Община Малко Търново в Програма за Трансгранично сътрудничество 

/ИПП/ между Р България и Р Турция, Приоритетна ос 1 „Устойчиво 

социално икономическо развитие” с проект „Повишаване на устойчивото 

социално и икономическо развитие на пограничните общини чрез 

осигуряване на достъпна инфраструктура и облагородяване на населените 

места” (E.Q.U.A.L - GREEN)  / вх. № 13/ от 12.01. 2012 година/  

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ 37 

 

Общински съвет Малко Търново:   

 

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и 

изпълнението на горепосочения проект по Програма за 

трансгранично сътрудничество (ИПП), покана за подаване на 

проектни предложения № 2007СВ16IPO008 – 2011 – 2, където 

Община Бююкмандъра ще бъде Водещ партньор, а Община Малко 

Търново – партньор 2. Проектът предвижда реконструкция и 

благоустрояване на градски парк  - Малко Търново, етап II.  

 

2. Дава съгласие Община Малко Търново да осигури оборотни средства 

от свои  собствени източници или от източници от трета страна, 

докато същите не бъдат възстановени от програмата; 

 

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското 

имущество, включено в проекта, да се извършват по предварително 

одобрен работен проект.  

4. Дава съгласие предназначението на обекта на интервенция по 

предложения проект да не бъде променяно за период не по-малък от 

5 години след приключване на изпълнението на дейностите по 

проекта. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна 

част от пакета за кандидатстване.  

6. Потвърждава, че община Малко Търново се представлява от Илиян 

Костов Янчев,  Кмет на общината 

 

 
 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ 38 
 

 

Общински съвет Малко Търново: 

   

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и 

изпълнението на горепосочения проект по Програма за 

трансгранично сътрудничество (ИПП), покана за подаване на 



проектни предложения № 2007СВ16IPO008 – 2011 – 2, където 

Община Малко Търново ще бъде Водещ партньор, а Община 

Алпуллу e партньор 2. Проектът предвижда ремонт на тротоари и 

пешеходни алеи в гр. Малко Търново по протежение на пътя за 

ГКПП – Малко Търново.  

2. Дава съгласие Община Малко Търново да осигури оборотни 

средства от свои  собствени източници или от източници от трета 

страна, докато същите не бъдат възстановени от програмата; 

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското 

имущество, включено в проекта, да се извършват по предварително 

одобрен работен проект.  

4. Дава съгласие предназначението на обекта на интервенция по 

предложения проект да не бъде променяно за период не по-малък от 

5 години след приключване на изпълнението на дейностите по 

проекта. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна 

част от пакета за кандидатстване.  

6. Потвърждава, че община Малко Търново се представлява от Илиян 

Костов Янчев,  Кмет на общината. 

 

 

 


