
                                 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 девето редовно заседание на 21.12.2022 г. /сряда/  

от  15:40  часа в зала  “Любимец” при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

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

община Любимец за 2023 г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

2.Докладна записка относно: Откриване процедура за избор на Управител и възлагане на 

управлението на „СБПЛР - Любимец“ ЕООД гр. Любимец, чрез провеждане на конкурс. 

Докл: Мария Станкова – Председател на Общински съвет – Любимец  

 

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

общинска собственост за 2023 година. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

4.Докладна записка относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. от 

горските територии, собственост на Община Любимец  

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

 

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

целеви трансфер Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 296 на Обс, 

т. 2, прилажение № 2 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

6.Докладна записка относно: Одобряване на план – сметка за годишния размер на разходите за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови 

отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община 

Любимец за 2023 г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

7.Докладна записка относно: Одобряване на 13 бр. Подробни устройствени плана – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват 18 бр. поземлени имоти по действащата КК в землището на с. Васково. 

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

 

8.Докладна записка относно: Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез 

обединяване на поземлени имоти с идентификатор 44570.992.9566, 44570.992.9530 и 44570.992.3485 в 

землището на гр. Любимец. 

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

 

9.Докладна записка относно: Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) с обхват поземлен имот № 24311.295.445 по действащата КК в землището на с. Дъбовец 



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

 

10.Докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПР /план за регулация/ за 

образуване на нов УПИ ХХ-9578, УПИ XXI и нова улица с о.т. 900-901, в кв. 180, по плана на гр. 

Любимец. 

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

 

11.Докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПР /план за регулация/ за 

образуване на нови УПИ ХIII, УПИ XIV и УПИ XV, в кв. 171, по плана на гр. Любимец 

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

 

12.Докладна записка относно: Даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество за 

организиране на дейностите по разделно събиране, третиране, рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци от обувки и текстил на територията на община Любимец с организация по оползотворяване 

„Текстилно рециклиране” АД. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

13.Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Любимец с проект: „Обновяване на 

Гробищен парк - Любимец” по обявена от СНЦ „МИГ - Любимец - Ивайловград” покана по мярка 4 

 (код на мярката по ПРСР 2014-2020 г. - 7.2) „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, по процедура чрез подбор 

на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.645, по Програма за развитие на селските райони 

2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

14.Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с 

идентификатор 44570.243.43, с площ 253 кв. м., местност „Любимец“ по кадастралната карта на 

землището на гр. Любимец, обл. Хасково. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

15.Докладна записка относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 

застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 944, целият с площ от 923 кв. м., в кв. 146,  по плана на 

гр. Любимец на собственика на законно построена върху нея сграда. 

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

 

 

Забележка:  

- Материалите по т. 1 и т. 3, от проекта за Дневен ред, са публикувани на интернет 

страницата на общината – www.lyubimets.bg, раздел: „Проекти за нормативни актове и 

решения”.; 

- Приложенията по т. 7 и т. 9, от проекта за Дневен ред, са на разположение за разглеждане в 

сградата на Общински съвет – Любимец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 на 19.12.2022 г. /понеделник/ 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 19.12.2022 г. / понеделник/ от 16:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 4,7,9,12 

 
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 19.12.2022 г. / понеделник/ от 15:40 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,2,13 

 

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 19.12.2022 г. / понеделник/ от 15:40 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 


