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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска комуна” № 3 тел.          

05952 / 31 - 08 ; факс 05952 / 31 28 

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 39 
 

На 21.12.2022 година в заседателната зала на НЧ „Георги Попаянов - 1914“ се 

проведе редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 
 

1. Докладна  записка  от Илиян Янчев –   Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Прилагане на разпоредбите на §60 от Преходните и заключителни разпоредби 

/ПЗР/ на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс /ЗИД на ДОПК/, обн.в ДВ бр. 17 от 01.03.2022 год./ вх.№ 869 от 

14.12.2022г./ 

2. Докладна записка от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Кандидатстване на община Малко Търново по Национален план за възстановяване 

и устойчивост, Процедура № BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна 

среда”, във връзка с изпълнението на проект: „Модернизация на образователната 

среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата 

на СУ "Васил Левски" Малко Търново“. /вх. №870 от 14.12.2022г./ 

3. Докладна записка от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Кандидатстване на Община Малко Търново пред Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект “Изграждане на 

Зона № 2 на Клетка № 1 и необходимата прилежаща инфраструктура, РДНО Малко 

Търново, м. Мечкобиево, землище на Малко Търново”./вх.№ 871 от 14.12.2022г./ 

4. Питания и разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 427 

 

Общински съвет Малко Търново дава съгласието си 

средствата от отчисленията по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците за 2022 година да бъдат разходвани от 

Община Малко Търново съгласно разпоредбите на §60 от Преходните и 
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заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ЗИД на ДОПК/, обн.в ДВ бр. 

17 от 01.03.2022 год. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО ПРИЕ СЛЕДНОТО 

Р Е Ш Е Н И Е № 428 

 

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

съвет Малко Търново: 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ община Малко Търново да кандидатства по 

Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура № BG-RRP-1.007 - 

„Модернизация на образователна среда”, във връзка с изпълнението на проект: 

„Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и достъпна среда в сградата на СУ "Васил Левски" Малко Търново“. 

2. Гарантира, че ще бъде осигурена устойчивост на предложения проект и че 

съответната образователна институция – СУ „Васил Левски“, ще продължи да 

функционира като такава, както и че няма да бъде закривана за период, не по-малък от 

5 години след крайното плащане към бенефициента Община Малко Търново. 

3. Декларира, че дейностите включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на Общинския план за развитие на Община Малко Търново. 

4. ДАВА правомощия на кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за кандидатстване на общината по програмата с проектно 

предложение „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на СУ "Васил Левски" Малко 

Търново“. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО ПРИЕ СЛЕДНОТО 

Р Е Ш Е Н И Е № 429 

 
1. Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Община 

Малко Търново да кандидатства пред Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект “ 

Изграждане на Зона № 2 на Клетка № 1 и необходимата прилежаща 

инфраструктура, РДНО Малко Търново, м. Мечкобиево, землище на 

Малко Търново“ до гр. Малко Търново”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

МАЛКО ТЪРНОВО: 

  /п/   

/ДИЧО ВОЙКОВ/ 
 

 

ПРОТОКОЛИСТ:  
  /п/   

/ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА/ 


