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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно:  
Кандидатстване на Община Любимец с проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища и съоръженията към тях на територията 

на община Любимец” по обявена процедура чрез 

подбор  № BG06RDNP001-7.019 – Пътища 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на съществуващи общински пътища и съоръженията 

и принадлежностите към тях“ 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 

програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община 

Любимец 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

        № 357 

 

на ОбС, прието с протокол  № 38 от 17.11.2022 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет – Любимец 

 

 

   Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Любимец дава своето съгласие и подкрепя участието на  Община Любимец в 

разработването, кандидатстването и изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища и съоръженията към тях на територията на община Любимец”,  по процедура 

чрез подбор  № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ 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 програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

2. Общински съвет Любимец дава своето потвърждение, че дейностите, включени в проект  

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и съоръженията към тях на територията на 

община Любимец” , съответстват на приоритет 1.Устройство на територията и развитие на техническата 

инфраструктура, Специфична цел 1.2. Развитие на транспортната инфраструктура,  Мярка 3 : 

„Изграждане, рехабилитация и повишаване на товароносимостта на общинската пътна мрежа” от  

Общинския план за развитие на Община Любимец за периода 2014 - 2020 г.  и на Стратегическа цел 1: 

"Подобряване на техническата  инфраструктура за осигуряване качествена жизнена среда и минимизиране 

на последствията от климатичните промени" и Приоритет 2: "Подобрена техническа инфраструктура" от 

Плана за интегрирано  развитие на Община Любимец за периода 2021 -2027 г. 

 

 

 

 
                    ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС………………….. 

/ М.Станкова/ 

 
МС/ХИ                     


