
                                 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 четиридесет и първо редовно заседание на 21.02.2023 г. /вторник/  

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

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1.Докладна записка относно: Одобряване на резултатите от проведен конкурс за избор на Управител и 

възлагане управлението на „СБПЛР-Любимец” ЕООД, гр. Любимец. 

Докл.: Мария Станкова – Председател на ОбС – Любимец  

 

2.Докладна записка относно: Приемане на “Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Любимец през 2022 година”. 

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

 

3. Докладна записка относно Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2022г. 

         Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

4. Докладна записка относно Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината за периода 

01.07.2022  -  31.12.2022год. 

         Докл: Николай Ценов – Н-к отдел/ гл. счетоводител 

 

5.Докладна записка относно: Приемане на уточнен план и отчет на план-сметката за дейност „Чистота“ за 

2022година. 

         Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

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

лице, работещо в общинска администрация и дейностите към нея считано от 01.01.2023год.  

         Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

7.Докладна записка относно: Приемане разчета за капиталовите разходи за 2023г., включващ всички 

източници  за финансиране       

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

8.Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска собственост с 

идентификатор 03544.349.847 по действащата КК в землището на с. Белица, с площ 52 247 кв. м., , вид 

територия - земеделска, категория - 10, НТП – изоставена орна земя 

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

 

9.Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска собственост с 

идентификатор 10286.49.46 по действащата КК в землището на с. Васково, с площ 15 681 кв. м., , вид територия 

- земеделска, категория - 10, НТП – храсти, стар номер 000046 

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

 

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

с идентификатор 44570.233.112 по действащата КК в землището на гр. Любимец, с площ 834 кв. м., , вид 

територия - урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване 

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

 



 

 
Забележка: “Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните - Любимец през 2022 година” е публикуван на интернет страницата на общината – 

www.lyubimets.bg, раздел: „Проекти за нормативни актове и решения” и е 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  

                               Ваня Атанасова Чуколова  

                               Валентин Иванов Расоков 

                               Мария Димитрова Кирякова  

Заседава на 20.02.2023 г. /понеделник./ от 16:20 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 20.02.2023 г. / понеделник от 16:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 8,9 

 

 

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

Председател:Донка Трифонова Козалиева 

     Членове: Атанас Петков Атанасов 

                       Недялка Нецова Белчева 

                      Ваня Атанасова Чуколова 

                       Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева 

Заседава на 20.02.2023 г. / понеделник./ от 16:20 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 

 

http://www.lyubimets.bg/

