
 

 

Общински съвет – Съединение 
Изх №5/19.01.2023г. 
 
ДО Г-Н АТАНАС БАЛКАНСКИ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 
 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 
   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал.1, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Съединение, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация,  

Председателят на Общински съвет - Съединение  

 
 

С В И К В А: 
 

 
Общинските съветници при Общински съвет - Съединение на редовно заседание 

на 26.01.2023 г.  /четвъртък/ от 10:00ч.                    
в Пленарна зала на Общинска администрация при следния: 

 
 

 
П Р О Е К Т   Н А   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
 
 

Точка 1. Предложение от Кристина Стоянова Крислова – Председател на 

Общински съвет – Съединение с вх.№14/16.01.2023г. относно приемане на Отчет за 

размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет 

– Съединение за 2022г. 

 

Докл.: Председател на ОбС-Съединение 

 

 

Точка 2. Докладна записка от Атанас Генов Балкански – Кмет на Община 

Съединение с вх.№2/04.01.2023г. относно възлагане на услугата „Грижа в дома” 

като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Община Съединение  по 

проект  „Грижа в дома в Община Съединение“  № BG05SFPR002 - 2.001 - 0091 - С01, 

финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SFPR002 - 2.001 - 0091 - С01 по процедура BG05SFPR002 

- 2.001 „Грижа в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2021-2027 г. 

 

                Изг.: Стойка Паликрушева 

Докл.: Стойка Паликрушева 

        
 
 

 

 



 

 

Точка 3.  Докладна записка от Атанас Генов Балкански – Кмет на Община 

Съединение с вх.№12/16.01.2023г. относно продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ УПИ XVI-общ., с площ 570 кв. м., кв. 144, 

по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г., 

на собственик на сграда, построена в него 

 
Изг.: Христо Гладийски 

Докл.: Христо Гладийски 

 

Точка 4.  Докладна записка от Атанас Генов Балкански – Кмет на Община 

Съединение с вх.№17/17.01.2023г. относно учредяване на възмездно безсрочно 

право на строеж в имоти – общинска собственост, в полза на „Булгартрансгаз” 

ЕАД, за изграждане на съоръжения на енергийната инфраструктура - 

Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Граф Игнатиево”, Кранов възел 

(КВ) и подходен път с площадка за МПС, за обект: „АГРС „Граф Игнатиево”, ГО 

и КВ”, в землището на с. Царимир, общ. Съединение 

 
Изг.: Христо Гладийски 

Докл.: Христо Гладийски 
 
 
Точка 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни 
 
 
 
Точка 6. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници 
 
 
 
 

1. Постоянна комисия: Икономика, финанси, кредити, евроинтеграция, 
териториално и селищно устройство, благоустройство, бедствия и 
аварии, комунална дейност и екология – 25.01.2023г.  /сряда/ от 16:00 часа. 

 
2. Постоянна комисия: Социална политика, социална дейност, 

вероизповедание, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки 
дейности, транспорт, здравеопазване, законност и обществен ред, 
установяване и предотвратяване конфликт на интереси – 25.01.2023г.  
/сряда/ от 16:00 часа. 

 
 
 
 

                    КРИСТИНА КРИСЛОВА ---ПП--- 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-СЪЕДИНЕНИЕ 

 


