
                                 ДО  

                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

                                                                                                          ..……………………………… 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

                                                                 

                                                                С В И К В А М 

 

ОбС-Любимец на двадесет и осмо редовно заседание на 28.01.2022 г. /петък/  

от  15:30  часа в зала  “Любимец” при следния проект за 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

 

1. Докладна записка относно: Отчет за работата на ОбС-Любимец, за периода от м. юли 2021 г. до м. 

декември 2021 г.  

         Докл: Мария Станкова – Председател на Общински съвет – Любимец  

 

2. Докладна записка относно: Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на 

актовете на Общински съвет за периода м. юли – м. декември 2021 г.  

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

3. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец, приета с 

Решение № 217 от 26.03.2003 г., последно изменена и допълнена с Решение №232/31.08.2021 г., на 

Общински съвет Любимец. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

4. Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 година.  

        Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

5. Докладна записка относно: Приемане на “Годишен отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2021 

година”. 

Докл: Илия Илиев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 

6. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Любимец за 2022 г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

7. Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден 

обект – публична общинска собственост. 

         Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община 

 

8. Докладна записка относно: Разрешаване премахването на 1 брой негодна за ползване и застрашена 

от самосрутване сграда в УПИ Х-179,183 „за стопанска дейност и КОО“ в кв. 41, по регулационния 

план на село Георги Добрево, община Любимец. 

Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 



 

 

9. Докладна записка относно: Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2021г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

10. Докладна записка относно: Приемане  годишния  отчет  за  състоянието  на  общинския  дълг към  

31.12.2021 год.  

           Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

11. Докладна записка относно: Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината    

за периода 01.07.2021  -  31.12.2021 год. 

Докл: Николай Ценов  – Гл. счетоводител / Н-к отдел 

12. Докладна записка относно: Даване на съгласие за разходване на средства от месечните 

обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, натрупани за 

периода от 1 март 2020г. до 31 декември 2020г. в размер на 47 692,10лв.  

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

13. Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-обнс, с площ от 

415 кв.м., в кв.167  по плана на гр. Любимец, община Любимец. 

  Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 

14. Докладна записка относно: Удължаване срока на договор за наем на терен, представляващ 

урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVI – за стопанска дейност и УПИ XVII – общ., в квартал 191 по 

регулационния план на гр. Любимец – частна общинска собственост, изтичащ преди 30.09.2022 г. 

          Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 

15. Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 44570.239.284 по Кадастралната карта на землище гр. Любимец. 

           Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

16. Докладна записка относно: Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 

44570.243.43 по кадастралната карта (КК) на землището на гр. Любимец. 

       Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 

17. Докладна записка относно: Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) на Община Любимец. 

 Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 

 

Забележки:  

- Материалите по т.4, т.5 и т.6 от Дневния ред са публикувани на интернет 

страницата на Община Любимец – www.lyubimets.bg, раздел „Проекти за нормативни 

актове и решения” и са изпратени на всички общински съветници по имейл. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyubimets.bg/


Заседания на Постоянните комисии: 

 

I. Комисия по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на 

територията и благоустрояване, и нормативни актове” 

       Председател: Атанас Петков Атанасов  

              Членове: Владимир Николов Бамбалов  

                               Димитрина Александрова Димитрова 

                               Валентин Иванов Расоков 

                               Мария Димитрова Кирякова  

Заседава на27.01.2022 г. / четвъртък / от 16:00  часа в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : всички 

 

 

II. Kомисия по “ Земеделие, гори и води, опазване на околната среда и рационално използване на 

природните ресурси с общинско значение и развитие на селата в общината ” 

Председател: Валентин Иванов Расоков   

     Членове: Елена Георгиева Терзиева  

                     Таня Георгиева Видева 

                     Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева 

                     Донка Трифонова Козалиева 

Заседава на 27.01.2022 г. / четвъртък / от 16:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,2,3,4,7,8 

 

 

III. ПК“ Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и защита на детето” 

Председател:Донка Трифонова Козалиева 

     Членове: Атанас Петков Атанасов 

                       Недялка Нецова Белчева 

                       Димитрина Александрова Димитрова  

                       Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева 

Заседава на 27.01.2022г. / четвъртък / от 16:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,2,3,4,5,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 


