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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

 
 

     П Р О Т О К О Л  

 № 16 

 
На 13.12.2012 година в залата на  общинска администрация се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. 

От общо 11 общински съветника, на заседанието присъстваха 8, а 

именно: Веселина Стоянова Градева, Донка Янкова Русинова, Екатерина 

Гачева Бораджиева, Стоян Георгиев Караджов, Тодор Димитров 

Браяновски, Янаки Георгиев Градев, Иван Желязков Иванов и Стефан 

Тодоров Златаров.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  170 
 

 1. Упълномощава кмета на община Малко Търново да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ “Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 211 993 лв. 

/двеста и единадесет хидяди деветстотин деветдесет и три лв./ за 

обезпечаване на 110% от авансово плащане по Договор за отпускане на 

финансова помощ № 02/313/00218 от 21.11.2012 г. по мярка 313“ 

Насърчаване на туристическите дейности”,  от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект: „Постоянна изложба 

на етнографското наследство и природните забележителности на 

община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни 

технологии”, сключен между Община Малко Търново и ДФ “Земеделие” 

– Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор 

за отпускане на финансова помощ № 02/313/00218 от 21.11.2012 г. по 

мярка 313“ Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект: 

„Постоянна изложба на етнографското наследство и природните 

забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-
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визуални компютърни технологии”, сключен между Община Малко 

Търново и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Господин   Тодор  Браяновски -  Ако няма други въпроси, закривам 

заседанието. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:   ___________ 

  /  ТОДОР  БРАЯНОВСКИ/ 

 

 ПРОТОКОЛИСТ: ______________ 

  / МАРИЯНА  АПОСТОЛОВА/ 

 

    

  ___________________ 

  / Г. МАНДАЖИЕВА/  

 

 


