
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 

                                                    
           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №17 

 

                   от 22.02.2023 година        

 
 

       1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Черноочене дава 

съгласие Община Черноочене да кандидатства с проектно предложение  

„Реконструкция на „Къща за представяне и експониране на местното 

културно и битово наследство“ в УПИ XVI-47, кв. 10 по Кадастрално-

регулационния план на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ по 

процедура BG06RDNP001-19.595 – „МИГ Минерални бани - Черноочене”, 

подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Минерални бани - Черноочене“.  

 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими 

действия по изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията 

на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

Минерални бани-Черноочене“.  

 

3. Потвърждава, че всички дейности по проект „Реконструкция на 

„Къща за представяне и експониране на местното културно и битово 

наследство“ в УПИ XVI-47, кв. 10 по Кадастрално-регулационния план на с. 

Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали“ съответстват на приоритетите 

на Плана за развитие на община Черноочене  през периода 2014 – 2020 година: 

 

  

 Стратегическа цел 2: Осигуряване на качествена среда на живот на 

местното население чрез подобряване на инфраструктурата и предлаганите 

услуги; 

 Приоритет 2: Създаване на условия за развитие на местната икономика 

и подобряване на условията на живот. 

 Специфична цел 2: Проучване и популяризиране на възможностите за 

отдих и туризъм. 

 

4. Потвърждава, че всички дейности по проект „Реконструкция на 

„Къща за представяне и експониране на местното културно и битово 

наследство“ в УПИ XVI-47, кв. 10 по Кадастрално-регулационния план на с. 

Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали“  съответстват на приоритетите 



  

на Плана за интегрирано развитие на община Черноочене през периода 2021 – 

2027 година: 

 Приоритет 1: „Подобряване на обществените услуги и условия за 

развитие на местната общност“; 

 Мярка 1.2.: „Съхраняване и запазване на културните традиции и 

идентичност“;  

 Дейност 3: „Основен ремонт на къща за представяне и експониране на 

местното културно и битово наследство“ в с. Пчеларово, общ. Черноочене“. 

 
 

        В гласуването участваха 17 общински съветници, от които 17 гласа 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            

      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 
 


