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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно:  
Кандидатстване на Община Любимец с проект: 

„Обновяване на Гробищен парк - Любимец” по 

обявена от СНЦ „МИГ - Любимец - Ивайловград” 

покана по мярка 4  (код на мярката по ПРСР 2014-

2020 г. - 7.2) „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби публична 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия 

от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия“, по процедура чрез подбор на проектни 

предложения с № BG06RDNP001-19.645, по 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 

2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 

 Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община 

Любимец 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

        № 371 

 

на ОбС, прието с протокол  № 39 от 21.12.2022 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: „Обновяване на Гробищен парк - Любимец”,  

Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020 г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията 

за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград", по процедура чрез подбор на проектни предложения с  № 

BG06RDNP001-19.645, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от 

общностите местно развитие. 

 

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

на Гробищен парк - Любимец”, съответстват на приоритет 1.Устройство на територията и развитие на 

техническата инфраструктура, Специфична цел 1.3. Интегрирано развитие на територията,  Мярка 8 

:”Обновяване и развитие на публичната административна, образователна, културна, социална и спортна 

инфраструктура и съобразяването й със съвременните потребности” от  Общинския план за развитие на 

Община Любимец за периода 2014 -2020 г. 

 

 

 

 

 

 

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

/ М.Станкова/ 
 

МС/ХИ                     


