
                                 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 тридесето редовно заседание на 30.03.2022 г. /сряда/  

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

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

 

1. Докладна записка относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец  за периода 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

2.Докладна записка относно: Даване на съгласие за разходване на средства от месечните обезпечения и 

отчисления за 2021 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 32 355,93 лв. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

3.Докладна записка относно: Приемане бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2022 г.  

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

4.Докладна записка относно: Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно    

лице, работещо в общинска администрация и дейностите към нея и определяне размера на основните месечни 

заплати на кмет на община и кмет на кметство, считано от 01.04.2022 год.  

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

5.Докладна записка относно: Определяне предназначението на общинските жилища - 2022 г. 

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

6. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на помещение за търговски обект, с площ 16,00 кв. м, 

разположено на партерен етаж в жилищен блок в кв. 60А, по плана на гр. Любимец, с адрес: гр. Любимец, ул. 

„Отец Паисий“ №3. 

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

 

7.Докладна записка относно: Разрешаване премахването на 5 броя сгради в УПИ VIII-за пазар на 

производителя, в кв. 204 по плана на гр. Любимец. 

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

 
8. 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 

 
9. Докладна записка относно: Одобряване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-

ПП) за обект „Кабелна линия за присъединяване NAY2Y 4x185” до ПИ с идентификатор 03544.420.7, по 

кадастралната карта на с. Белица, общ. Любимец“. 

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

 

 



 

Забележки:  
- Материалите по т. 1 и т. 3 от Дневния ред са публикувани на интернет страницата на Община 

Любимец – www.lyubimets.bg, раздел „Отчет бюджет и баланс” и са на разположение за 

разглеждане в сградата на Общински съвет – Любимец.; 

 

- Материалите по т. 9 от Дневния ред са изпратени по имейл на всички общински съветници и 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 на 29.03.2022 г. /вторник / 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  29.03.2022 г. /вторник/ от 16:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,3,9. 

 

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 29.03.2022г. / вторник / от 15:30 часа в зала „Любимец”. 

Разглежда точките: 1,3,5. 

 

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 29.03.2022 г. / вторник/ от 15:30 часа в зала „Любимец”. 

Разглежда точките: 1,3. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 

http://www.lyubimets.bg/

