ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Допълнение на
Решение № 134, прието с Протокол № 13 от
30.08.2016 г. на Общински съвет - Любимец
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 204
на ОбС, прието с протокол № 20 от 21.03. 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Допълва точка 1 на решение № 134, прието с протокол № 13 от 30.08.2016 г. на ОбС-Любимец,
както следва:
1. Общински съвет Любимец дава своето съгласие и подкрепя участието на Община Любимец в
разработването, кандидатстването и изпълнението на заложените дейности, обект на инвестицията
на проект ”Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в Община Любимец,
Област Хасково”/ ул. “Ген.Гурко“, ул. “Дамян Груев“, ул. “Янтра“, ул.“Иван Рилски“, ул. “Граф
Игнатиев“, ул. “Оборище“ (между ул.“Бяло море“ и бул.“Одрин“), ул. “Богомил“/ по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
II Допълва точка 2 на решение № 134, прието с протокол № 13 от 30.08.2016 г. на ОбСЛюбимец, както следва:
2. Общински съвет Любимец потвърждава, че заложените дейности, обект на инвестицията по
проект ”Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в Община Любимец,
Област Хасково” / ул. “Ген.Гурко“, ул. “Дамян Груев“, ул. “Янтра“, ул.“Иван Рилски“, ул. “Граф
Игнатиев“, ул. “Оборище“ (между ул.“Бяло море“ и бул.“Одрин“), ул. “Богомил“/ съответстват на
приоритет 1.Устройство на територията и развитие на техническата инфраструктура; Специфична
цел 1.3. Интегрирано развитие на територията;
Мярка 5: Подобряване на качеството и
обезпечеността на улиците в гр. Любимец и селата; от Общинския план за развитие на Община
Любимец за периода 2014 -2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ГА
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