
                                 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 трето редовно заседание на 06.04.2023 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: Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2022г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 
 

2.Докладна записка относно: Бюджетна прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 
 

 

3. Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма  за намаляване риска от бедствия в 

Община Любимец 2022 – 2025. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

4. Докладна записка относно: Определяне предназначението на общинските жилища – 2023г. 

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

 

5.Докладна записка относно: Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общо 

събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД  Хасково”. 

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

 

 6. Докладна записка относно: Приемане на „Програма за развиване на система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Любимец за периода 2023-

2025 г.“ 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

7.Докладна записка относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен 

фонд за общо и индивидуално ползване, и определяне на правила за ползването им на територията на 

общината. Приемане на годишен план за паша и задължения на общината и ползвателите за 

поддържането на мерите, пасищата и ливадите; даване на съгласие за предоставянето им за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г., по реда на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи. 

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

 

8.Докладна записка относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение за търговска 

дейност с площ от 28 кв.м - публична общинска собственост, разположено на първи етаж в общинска 

сграда в квартал 37, УПИ І-СОНС по плана на с.Малко градище. 

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



9.Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-716, в квартал 56, по плана на 

с. Малко градище, общ. Любимец. 

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

 

10.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXI-“за КОО“, в кв.191, 

по плана на гр. Любимец. 

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

 

11.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXII-“за КОО“, в 

кв.191, по плана на гр. Любимец. 

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

 

12.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXI-“за стопанска 

дейност“, в кв.180, по плана на гр. Любимец. 

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

 

13.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXIV-“за стопанска 

дейност“, в кв.180, по плана на гр. Любимец. 

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

 

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

идентификатор 44570.992.9578, с площ 3 828 кв. м., по кадастралната карта на гр. Любимец, обл. 

Хасково. 

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

 

15.Докладна записка относно: Одобряване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план 

(ПУП-ПП) за обект „Трасе на подземен кабел от Ж.Р № 29 в ПИ 14787.100.439, местност „Аладжева“ 

до нова БКЗРУ в ПИ 14787.107.447, местност „Карапетлик“ по КК на  землището на с. Георги 

Добрево, общ. Любимец“. 

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

 

16.Докладна записка относно: Одобряване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план 

(ПУП-ПП) за обект „Кабелни линии 20 кV от съществуващ стълб 20 кV с №31, на изв. Вапцаров, п/я 

Любимец до КРУ в сектор „ЕР Юг“ на нов ТП 20/0,4, ситуирана в ПИ 44570.243.41 по КК на  

землището на гр. Любимец“. 

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

 

17.Докладна записка относно: Отмяна на Решение № 385 на Общински съвет-Любимец, прието с 

протокол № 40 от 24.01.2023 г. и разрешение за изработване на ПУП – ПР /план за регулация/ за 

образуване на нови урегулирани поземлени имоти, в кв. 204, по плана на гр. Любимец. 

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

 

18.Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща текущи разходи и популяризиране изпълнението 

на стратегия за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

 

Забележка:  

 

- Проектът на „Общинска програма  за намаляване риска от бедствия в Община Любимец 

2022 – 2025” е публикуван на интернет страницата на общината – www.lyubimets.bg, 

http://www.lyubimets.bg/


раздел „Проекти за нормативни актове и решения” и е на разположение за разглеждане в 

Общински съвет – Любимец. 

- Материалите по т. 6 и т. 7 са изпратени по имейл на всички общински съветници и са на 

разположение за разглеждане в Общински съвет-Любимец. 

-  т. 15 и т. 16  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  

                               Ваня Атанасова Чуколова  

                               Валентин Иванов Расоков 

                               Мария Димитрова Кирякова  

Заседава на 05.04.2023 г. /сряда/ от 15:00 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 05.04.2023 г. / сряда / от 16:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките:1,2,3,5,6,7,8,9,15  

 
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 05.04.2023 г. / сряда/ от 15:00 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,2,3,4 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 


