
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 20 

 
На 16.05.2017  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета“ - Малко Търново 

се проведе извънредно 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: Участие на Община Малко Търново в съвместен 

проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата. /вх.№490 от 

09.05.2017г./ 

2. Докладна  записка  от  господин   Илиян  Янчев - кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Участие на Община Малко Търново в съвместен 

проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата. /вх.№491 от 

09.05.2017г./ 

3. Питания  и разни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 218 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

съвместен проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в 

секторите на туризма и културата с Партньори от Румъния, Армения, Украйна и 

Молдова,  където Община Малко Търново ще бъде Водещ партньор. 

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на 

разходите им от Програмата.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, 

включено в проекта, да се извършват по предварително одобрени количествени сметки.  

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за целите 

на проекта в срок за 5 години след края на проекта и потвърждава, че 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. 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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. 

7. Потвърждава, че имотите обект на проектното предложение е публична 

общинска собственост и е:  

- Необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 219 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

съвместен проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа 

покана, Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата с Партньори 

Община Средец, България; Министерство на туризма на България, България 

(асоцииран партньор); Регионалната администрация на област Тараклия, 

Молдова; Окръжен съвет Констанца, Румъния; Търговско промишлена 

палата на Ксанти – Северна Гърция,  където Община Средец ще бъде 

Водещ партньор. 

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на 

разходите им от Програмата.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, 

включено в проекта, да се извършват по предварително одобрени количествени сметки.  

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за целите 

на проекта в срок за 5 години след края на проекта и потвърждава, че 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. 

7. Потвърждава, че имотите обект на проектното предложение е публична 

общинска собственост и е:  

- Необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


