
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЮБИМЕЦ 

       
   

 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 второ редовно заседание на 07.12.2017 г. 

/четвъртък/  

от 17:00 ч. 

в зала “Любимец” при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1.Докладна записка относно:  Приемане на „План за действие на община 

Любимец в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020г.)” 

              Докл.: инж. Анастас Анастасов –  Кмет на Община Любимец 
 

2.Докладна записка относно:  Изменения и допълнения на Наредба №7 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Любимец, приета с Решение № 217 на 26.03.2003 г. 

на Общински съвет Любимец, последно изменена и допълнена с Решение № 

246/21.06.2017г. 

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

 

 3. Докладна записка относно: Допълнения на Наредба № 2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение № 

101 на 29.01.2009 г. на Общински съвет Любимец, последно изменена и 

допълнена с Решение № 564/09.02.2015 г. 

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

 

 

 

6550 Любимец , площад”3-ти март” № 1, ет.3, тел.:03751/89-35 

 

Тел.  

Тел: 03751/8„Лица над 65 години”.9-36 Факс: 03751/ 83 78 



4. Докладна записка относно: Даване на съгласие за участие на Община 

Любимец в търг с тайно наддаване по изп. дело № 26140002235/2014г. за 

масивна сграда -  общежитие, със застроена площ от 638 кв. м, в УПИ VII-16 

с площ 2080 кв. м., в кв. 204 по плана на гр. Любимец 

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

 

5. Докладна записка относно: Даване на съгласие, Община Любимец да 

придобие възмездно правото на собственост върху УПИ ХVІ-844  – „за 

КОО“, в кв. 42 по плана на град Любимец 

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

 

6. Докладна записка относно: Даване на съгласие за преустройство и смяна 

на предназначение на УПИ VI – за енергоснабдяване ведно със сграда в него 

и изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване 

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

 

7. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП –

частично изменение на план за регулация на улица с о.т. 208-209-209а, по 

плана на гр . Любимец и обособяване на нов УПИ І – за КОО в нов кв. 102а.    

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

 

8. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП –

частично изменение на план за регулация на УПИ I – за общежитие в кв. 4, 

по плана на с. Оряхово 

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

 

9. Докладна записка относно: Даване на съгласие за преустройство и смяна 

на предназначение на УПИ IХ – за ТКЗС ведно със сграда в него, в кв. 21 по 

плана на с. Оряхово и изработване на Подробен устройствен план - План за 

застрояване 

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

 

10. Докладна записка относно: Приемане на годишния план за ползване на 

дървесина през 2018 год. от горските територии собственост на Община 

Любимец 

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

 

11. Докладна записка относно: Приемане на „Оперативен план" -  за 

спешно овладяване на процеса на съхнене и провеждане на последващи 

лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на 

нападенията от болести и вредители   и контролиране процеса на 

трансформация на иглолистните култури на Община Любимец. 

        Докл.: инж. Тодор Милев –  Зам. Кмет на Община 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: Петя Атанасова Христозова  

Членове: Донка Трифонова Козалиева  

                            Снежана Тенчева Ганчева  

                            Мария Димитрова Кирякова  

                            Тръндю Иванов Тръндев   

                            Силвия Тодорова Куртова 

                            Михаил Димитров Димитров  

  

Заседава на 05.12.2017 г. /вторник/, от 16:00 часа в Общински съвет-

Любимец. 

Разглежда точките:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

II. ПК“ Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и 

защита на детето” 

Председател: Донка Трифонова Козалиева 

       Членове: Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева 

                       Атанас Петков Атанасов 

                       Ваня Атанасова Чуколова  

                       Гергана Трифонова Караджонова 

 

Заседава на 06.12.2017 г. /сряда/, от 16:00 часа в Общински съвет-

Любимец. 

Разглежда точките: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. 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: Силвия Тодорова Куртова 

       Членове: Петър Стоянов Ленков  

                       Тръндю Иванов Тръндев 

                       Валентин Иванов Расоков 

                       Николай Господинов Атанасов 

 

Заседава на 06.12.2017 г. /сряда/, от 16:15 часа в Общински съвет-

Любимец. 

Разглежда точките: 8, 9, 10, 11 

 

Забележки:  

 

 Материалите по т.1 са на разположение за разглеждане в 

Общински съвет – Любимец и на интернет страницата на община 

Любимец – www.lyubimets.org в раздел: Проекти за нормативни 

актове и решения 

 

 

 

 

Председател  на ОбС : ………………….. 

                                                                                          /Мария Станкова/ 

 

 

http://www.lyubimets.org/

