
                                 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 девето редовно заседание на 28.02.2022 г. /понеделник/  

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

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване, и определяне на правила за ползването им на територията на общината. 

Приемане на годишен план за паша и задължения на общината и ползвателите за поддържането на мерите, 

пасищата и ливадите; даване на съгласие за предоставянето им за общо и индивидуално ползване за стопанската 

2022/2023 г., по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

 

2. Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-179,183 – „за стопанска 

дейност КОО“ в кв.41, по регулационния план на село Георги Добрево, община Любимец, ведно с построената в 

него сграда. 

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

 

3. Докладна записка относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на терен, с площ от 21 кв.м, 

представляващ част от имот УПИ I – „За обществено жилищно строителство“, в кв. 60А, по регулационния план 

на гр. Любимец, частна общинска собственост, за поставяне на преместваем търговски обект. 

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

 

4. Докладна записка относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение за търговска дейност с 

площ от 28 кв.м - публична общинска собственост, разположено на първи етаж в общинска сграда в квартал 37, 

УПИ І-СОНС по плана на с.Малко градище.  

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

 

5.Докладна записка относно: Отмяна на Решение № 283 по Протокол № 28 от 28.01.2022 г. на Общински 

съвет-Любимец. 

         Докл: Мария Станкова – Председател на Общински съвет – Любимец  

 

6.Докладна записка относно: Предоставяне под наем на терен, частна общинска собственост, представляващ 

урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – общ. за полигон, в кв. 191, бул. “Марица“, по регулационния план на гр. 

Любимец.  

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

 

7. Докладна записка относно: Възмездно учредяване на безсрочно право на строеж на гаражи върху свободни 

терени, в УПИ VІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 62 по регулационния план на град 

Любимец – частна общинска собственост. 

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

 

8. Докладна записка относно: Възмездно учредяване на безсрочно право на строеж на гаражи върху свободни 

терени, в УПИ ІІІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 33 по регулационния план на град 

Любимец – частна общинска собственост. 

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

 

9. Докладна записка относно: Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание 

на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Хасково“. 



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

 

10.Питане от г-н Иван Цветков относно: Изразходване на средства от общински заем за изграждане на 

улична канализация и ремонт на читалищна сграда в гр. Любимец. 

Забележки: 

 - С материалите по т.1 от Дневния ред може да се запознаете на интернет адрес : 

https://dox.abv.bg/download?id=139778e8c9# . Същите са на разположение за разглеждане в сградата на 

Общински съвет – Любимец. 

 

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 на25.02.2022 г. /петък / от 15:45часа 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 25.02.2022 г. / петък / от 15:45 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,2,3,4,9  

 

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 25.02.2022г. / петък / от 15:30 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 9  

 

 

IV. ПК“Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и спорта и етническа 

интеграция” 

Председател: Недялка Нецова Белчева  

Членове: Иван Николов Цветков 

                Петя Атанасова Христозова  

                Мария Димитрова Кирякова  

                Таня Георгиева Видева 

Заседава на 25.02.2022 г. / петък / от 15:30 часа в зала „Любимец”. 

Разглежда точките: 9 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                                              / Мария Станкова/ 

https://dox.abv.bg/download?id=139778e8c9

