
                                 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 тридесет и седмо редовно заседание на 13.10.2022 г. /четвъртък/  

от  16:00  часа в зала  “Любимец” при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно: Промяна разчета на капиталовите разходи за 2022г. финансиран с целеви 

трансфер от Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 296 на ОбС, т.2, 

приложение №2. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

2. Докладна записка относно: Даване на съгласие за разходване на средства, получени като допълнителен 

трансфер по ПМС № 326 от 12 октомври 2021г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

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

отчисления за 2022г. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на  18 000лв. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

4. Докладна записка относно: Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - 

План за регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на УПИ І-24 в кв. 204 по плана на гр. 

Любимец, Община Любимец. 

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

 

5. Докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за 

заличаване на улица с о.т. 321а-820 и образуване на нов УПИ XLV, съставен от УПИ XLII, УПИ XLIV и УПИ 

ХХХVII в кв. 85, по плана на гр. Любимец. 

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

 

6. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на помещение с площ 35,72 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, вх. А. 

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

 

7. Докладна записка относно: Приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени 

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2021 г. 

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

 

8. Докладна записка относно: Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - 

План за регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 296-297 и  УПИ І-716 в кв. 56 

по плана на с. Малко градище, Община Любимец. 

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

 

9. Докладна записка относно: Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 44077.67.15 

по Кадастралната карта на землище с. Лозен.  

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

 

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



 

 

10. Докладна записка относно: Разрешение за изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП_ПЗ) с обхват 7 бр. 

поземлени имоти по действащата КК в землището на с. Йерусалимово. 

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

 

 

 

Забележки:  

- Приложенията към докладната записка по т.10 от проекта за дневен ред, 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 12.10.2022 г. /сряда / от 16:30 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 12.10.2022 г. / сряда/ от 16:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 7,8,9,10 

 

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 12.10.2022 г. / сряда/ от 16:35 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 2 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 


