
                                 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 четиридесето редовно заседание на 24.01.2023 г. /вторник/  

от  16.00  часа в зала  “Любимец” при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Полагане клетва от новоизбран общински съветник. 

         Председател на ОИК – Любимец 

 

2. Устна докладна записка относно: Попълване състава на Постоянните комисии в ОбС – Любимец.  

         Докл.: Мария Станкова – Председател на Общински съвет – Любимец 

 

3.Докладна записка относно: Отчет за работата на ОбС-Любимец, за периода от м. юли 2022 г. до м. 

декември 2022 г. 

Докл: Мария Станкова – Председател на Общински съвет – Любимец  

 

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

актовете на Общински съвет за периода м. юли – м. декември 2022 г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

5.Докладна записка относно: Бюджетните разплащания на Община Любимец през 2023 година до 

приемане на бюджета на общината за 2023 година. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец   

 

6.Докладна записка относно: Определяне размера на основната месечна заплата на кмет на кметство 

село Малко Градище, община Любимец, считано от 01.01.2023 год. 

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 Любимец 

 

8.Докладна записка относно: Определяне на начина и конкретните количества за продажба на 

дървесина от горските територии, собственост на Община Любимец. 

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

 

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

устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват 

поземлен имот № 10286.41.10 по действащата КК в землището на с. Васково. 

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

 

10.Докладна записка относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

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



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

 

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

устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват 4 бр. 

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

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

 

12.Докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПР /план за регулация/, чрез 

извършване на делба на УПИ IХ – за полигон, в кв. 191 по плана на гр. Любимец. 

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

 

13.Докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПУР /план за улична регулация/ 

за образуване на нова улична отсечка с о.т. 79„в”, 79„г” и 79„д”, в кв. 202, по плана на гр. Любимец. 

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

 

14.Докладна записка относно: Кандидатстване с проект „Внедряване на енергийно ефективно 

улично осветление в град Любимец” по процедура за директно предоставяне на средства  " Подкрепа 

за енергийно ефективни системи за улично осветление",  финансирана по линия на механизма за 

възстановяване и устойчивост. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

15.Докладна записка относно: Даване на съгласие за сключване на Предварителен Договор за 

сътрудничество за организиране на дейностите по разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил на територията на община Любимец с „Организация 

по оползотворяване на текстил и обувки” АД, гр. Габрово. 

         Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

16.Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска 

собственост с идентификатор 54033.49.8 по действащата КК в землището на с. Оряхово, с площ 46 598 

кв. м., вид територия - земеделска, категория - 7, НТП – нива. 

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

 

 

Забележки:  

- Поради големия обем на приложенията към докладните по точки 9, 10 и 11, от 

проекта за Дневен ред, 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  

                               Валентин Иванов Расоков 

                               Мария Димитрова Кирякова  

Заседава на 23.01.2023 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : от т. 3 до т. 16 

 



  

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 23.01.2023 г. / понеделник/ от 16.00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 3,4,7,8,9,10,11,15 и 16. 

 

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

Председател:Донка Трифонова Козалиева 

     Членове: Атанас Петков Атанасов 

                       Недялка Нецова Белчева 

                       Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева 

Заседава на 23.01.2023 г. / понеделник/ от 15.30 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 3,4 

 

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 23.01.2023 г. / понеделник/ от 15.30 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 3,4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 


