
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 27 

 

13.01.2022 година в чл. 26а и чл. 28 във връзка с чл. 29а от Правилника за работа 

на общински съвет в условията на наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от 

ЗМСМА се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА: разглеждане на докладна записка от Илиян Янчев – кмет 

на Община Малко Търново с вх.№ 588/07.01.2022г. относно: Даване на съгласие за 

включване като партньор на Община Малко Търново в проектно предложение 

във връзка с обявяването на процедура BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 285 

 

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 кандидатства като партньор 

на Фондация „Северозападен институт за младежки политики“ при кандидатстване с 

проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, 

процедура BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите 

на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство с проектно 

предложение „Гражданското общество в подкрепа на община Малко Търново за 

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

на Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 III. ДАВА съгласие на община Малко Търново за общинско сътрудничество с 

един или няколко партньори частно или публично юридическо лице, както търговско, 

така и нетърговско, или неправителствени организация, регистрирано като юридическо 

лице. 

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

представи необходимите документи и подпише партньорско споразумение. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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


