
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 
                                                    

           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №70 
 
                   от 11.10.2021 година        

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във 
връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., Общински съвет – Черноочене  

РЕШИ: 
 

I. Дава съгласие на кмета на Община Черноочене да направи 
предложение до министъра на финансите за трансформиране на 275 722,00 
лв. от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви 
разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
следните обекти: 

1. „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа на 
територията на община Черноочене: път KRZ1434/ KRZ1433, Черноочене – 
Севдалина/ - Бели вир – Каняк/ KRZ1432/ - Яворово; път KRZ2452/ 
KRZ1434, Черноочене - Бели вир/ Бели вир – мах. Повиен; път/ III-5071, 
Черноочене – Три могили/ Драганово – Вождово KRZ2447; път KRZ1444/II-
58, Черноочене – Габрово/ - Даскалово – Зимница – Дядовско / KRZ1432/; 
път KRZ3451/ KRZ1432, Черноочене – Житница/ - Долна махала; път 
KRZ2442 (Комунига –  п. к. Паничково/Йончево; път KRZ3471 / KRZ1434, 
Яворово – Каняк/ - Лейка; път KRZ2431/I-5, Черноочене – Черна скала/ - с. 
Патица; път KRZ2443 (II-58, п. к. Паничково – Тополово/ Ночево; път 
KRZ1433/I-5, Черноочене – Железник/ - Свободиново – Гр.общ./Черноочене-
Кърджали/-Севдалина-Чилик-/I-5/; път KRZ2441/ KRZ, Пчеларово – 
Черноочене/ - Среднево - /III5071/; път KRZ2450/ KRZ1433, Свободиново – 
Севдалина/ - Стражница – Възел-/I-5/, път KRZ 2435 /III-58, Габрово-
Комунига/-Черна нива – Ново селище – Бакалите - / KRZ 1343/; път 
KRZ2440/I-5/ Черноочене – мах. Горна махала – I-5; общински път /II-58, 
Черноочене – Габрово/ - Лясково на стойност 56 010,00 лева.  

2. „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на 
община Черноочене: улична мрежа с. Бели вир, улична мрежа с. Божурци, 
улична мрежа с. Житница, улична мрежа с. Лясково, улична мрежа с. 
Паничково, улична мрежа с. Стражница, улична мрежа с. Габрово, улична 
мрежа с. Железник, улична мрежа с. Среднево, улична мрежа с. Комунига, 
улична мрежа с. Минзухар, улична мрежа с. Свободиново, улична мрежа с. 



  

Яворово, улична мрежа с. Нови пазар, улична мрежа с. Пчеларово и улична 
мрежа с. Черноочене“ на стойност 219 712,00 лева.  

 
Приложение: Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на 

средства от целева субсидия за капиталови разходи – Приложение № 14 от ФО-
1/18.01.2021 г. 

 

        В гласуването участваха 16 общински съветници, от които 16 гласа 
“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            
      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 

 


