
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 

                                                    

 

 
           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №97 

 

                   от 14.11.2022 година        

 

 

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 

приема следното решение: 

1. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите 
на Плана за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО)  за 
периода 2021-2027 г., в Приоритет 2. Модерна и безопасна среда за живот, 
работа и бизнес, Мярка 2.2. „Обновяване и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Дейност3: 
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на Кметство с. 
Габрово и Кметство с. Лясково: 

  Подобект 1:“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

ремонт на Кметство с. Габрово“; 

 Подобект 2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

ремонт на Кметство с. Лясково“. 

2. Дава съгласие да кандидатства по реда и условията  по Процедура 
чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна 
ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с проект: 
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на Кметство с. 
Габрово и Кметство с. Лясково: 

• Подобект 1:“Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт 

на Кметство с. Габрово“; 

• Подобект 2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

ремонт на Кметство с. Лясково“. 

3. Упълномощава Кмета на община Черноочене да подписва всички 
необходими документи, които следва да бъдат представени от община 



  

Черноочене с проектните предложения, съгласно изискванията на 
Поканата и други разпоредби на Управляващия орган. 

         

 

        В гласуването участваха 16 общински съветници, от които 16 гласа 

“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            

      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 
 


