
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 
                                                    
 

           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №93 
 
                   от 30.11.2021 година        
 
 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и договор/ 
споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г. по мярка 7.2. - Подкрепа за 
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – 
ЧЕРНООЧЕНЕ“ чрез ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 2014 – 2020 г., сключен между Държавен фонд  „Земеделие” , със 
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от Борис Михайлов, „МИГ – общини 
Минерални бани и Черноочене” със седалище и адрес на управление 
с.Минерални бани, бул. „Васил Левски” №3,  представляван от Ферхад 
Ферхад, и община Черноочене,  

 Общински съвет - Черноочене  реши: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Черноочене да  подпише  Запис  
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”  в  размер  на  55 141.59 лв. (петдесет и пет хиляди сто 
четиридесет и един лв. и петдесет и девет ст.) за обезпечаване на 100 % от 
заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 
16.06.2021 г. по мярка 7.2. - Подкрепа за инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“ чрез ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., сключен между  
Държавен фонд  „Земеделие”, „МИГ – общини Минерални бани и 
Черноочене” и община Черноочене. 

 

2. Възлага на кмета на община Черноочене да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 



  

BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г.  и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие”. 

 
 

        В гласуването участваха 15 общински съветници, от които 15 гласа 
“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            
      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 


