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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          

    

П Р О  Т О  К О Л 

№ 8 

 

На 17. 04. 2012 година 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,  относно: Издаване 

на Запис на заповед от община Малко Търново в полза на ДФ “Земеделие”- 

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 

02/322/00065 от 23.10.2009 г., сключен между Държавен фонд “Земеделие” 

и Община Малко Търново, по мярка 322 “Обновяване и развитие на 

населените места” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони,  проект: “Рехабилитация на Градски парк, 

реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в 

град Малко Търново”, необходима във връзка с подадено искане за 

удължаване срока на договора.  / вх.   № 122/ 17. 04. 2012 година/ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

№ 99  

 

   

1. Отменя  Решение № 345 от Протокол № 25 от проведено 

заседание на 26.02.2010 год., за встъпване в дълг на Община Малко 

Търново по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/322/00065 от 

23.10.2009 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 г. за Проект: “Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и 

изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко 

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

Разплащателна агенция. 
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2. 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 374 020,90 

лв. / триста седемдесет и четири хиляди и двадесет лева и деветдесет 

стотинки/ за обезпечаване на 110%  от авансово плащане по Договор за 

отпускане на финансова помощ № 02/322/00065 от 23.10.2009 г. от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за 

Проект: “Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане на 

улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново”, сключен 

между Община Малко Търново и ДФ “Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

3. Възлага на Кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Договор за отпускане 

на финансова помощ № 02/322/00065 от 23.10.2009 г. сключен между 

Държавен фонд “Земеделие” и Община Малко Търново, по мярка 322 

“Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,  проект: 

“Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане на 

улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново”.  

 

 


