
                 ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

             ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

             тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 
 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ ЗК - 120 /01.04.2021 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т. 1 от Закона за 

регионалното развитие (изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и „Методически указания за 

разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 

периода 2021-2027г.”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството на 25.03.2020 г.,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. ОПРЕДЕЛЯМ  екип за подготовката, изготвянето и приемането на план за 

интегрирано развитие (ПИР) на Община Малко Търново за периода 2021-2027 година в 

състав: 

 

1. Деян Йотов – Директор на Дирекция „ИПСУС“ и.д. Финансов контрольор на 

община Малко Търново и Ръководител на екипа; 

2. инж. Тонка Стоева – заместник кмет на община Малко Търново; 

3. Гергана Димитрова – Секретар на община Малко Търново; 

4. Донка Николова – главен счетоводител; 

5. Петя Станева – началник на отдел „Общинска собственост”; 

6. Мария Янкова – началник на отдел „ТСУ”; 

7. Мария Патронова – Директор на Дирекция „Култура, образование и спорт“ 

8. Катерина Войкова – и.д. Директор на Дирекция „Социални дейности, услуги и 

здравеопазване”. 

9. Веска Тодорова – експерт „Туризъм“ 

10. Мариета Филчева – Директор на ИМ „Проф. д-р Александър Фол“ – гр. Малко 

Търново 

   

ІІ. ВЪЗЛАГАМ на Ръководителя на екипа да координира осъществяването на 

всички необходими процедури по разработването на План за интегрирано развитие на 

община Малко Търново за периода 2021-2027 г. в съответствие със Закона за регионалното 

развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване 

и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 

г. 

 

III. УТВЪРЖДАВАМ План - график на работната група – неразделна част от 

настоящата заповед 

  

Копие от настоящата ми заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

/п/ 

съгл. Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД 

 

ИЛИЯН ЯНЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 


