
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 шесто изнесено редовно заседание на 02.04.2018 

г. /понеделник/  
от 15:30 ч. 

в заседателната зала на обновения Домашен социален патронаж, на ул. 

Иван Рилски № 34 / сградата на Детска ясла – Любимец/  

при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно: Приемане на Общински план за младежта за 

2018г.                                   

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

 

2.  Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила 

на детето на Община Любимец за 2018г. 

        Докл.: Росица Христова –  Директор на Дирекция „Социално 

подпомагане” – гр. Свиленград 

 

3. Докладна записка относно:  Извършване  промени  по  бюджета  към     

31 .12 .2017г. 

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

 

4. Докладна записка относно:  Утвърждаване стойността на 

командировките на  Кмета на общината за периода 01.07.2017-31.12.2017год. 

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

 

5. Докладна записка относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета 

на  Община Любимец  за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. 

        Докл.: инж. Анастас Анастасов –  Кмет на Община 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 



 

6. Докладна записка относно: Приемане  годишния  отчет  за  състоянието  

на  общинския  дълг  към  31.12.2017 год. 

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

 

 

7. Докладна записка относно: Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности 

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

 

8.  Докладна записка относно: Даване на съгласие за кандидатстване с 

проект “Повишаване на привлекателността на местни обекти с туристически 

потенциал, чрез подобрена инфраструктура за достъп” по Програма Интеррег 

- ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020,  с 

номер на поканата  № 2014TC16I5CB005 – 2018–2 

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

 

9.  Докладна записка относно: Даване на съгласие за кандидатстване с 

проект “Развитие на туристическите богатства на региона” по Програма 

Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-

2020,  с номер на поканата  № 2014TC16I5CB005 – 2018–2 

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

 

10. Докладна записка относно: Определяне предназначението на 

общинските жилища – 2018г. 

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

 

11. Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в 

урегулиран поземлен имот (УПИ) I – „За хлебопекарна и супермаркет”,  

целият с площ от 2560 кв.м., в квартал 82а, по регулационния план на гр. 

Любимец, между Община Любимец и РПК „Постоянство” – гр. Любимец, 

чрез продажба на частта на общината 

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

 

12. Докладна записка относно: Промяна вида собственост от частна в 

публична общинска на урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – За кметство в 

кв.21 по плана на село Оряхово, Община Любимец 

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

 

13. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, 

приета с Решение № 309, прието с протокол № 34 от 31.01.2018г. 

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

 

 

 



14. Докладна записка относно: Отдаване под наем на имот – публична 

общинска собственост, представляващ обект – общинска аптека с площ от 42 

кв.м., находящ се на първи етаж в масивна сграда, в УПИ II – за 

поликлиника, в кв.31 по плана на гр. Любимец, с обща застроена площ 823 

кв. м., ул. „Републиканска” № 38 

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

 

15. Докладна записка относно: Промяна вида собственост от публична в 

частна общинска на лекарски кабинети – 5(пет) бр. и част от IV-ти етаж , 

състоящ се от 9 помещения , разположени в сграда, находяща се в УПИ II- за 

поликлиника, кв.31, ул. „Републиканска” № 38, гр. Любимец, подробно 

описани в Акт № 489 за публична общинска собственост от 15.09.2004г. с цел 

Увеличаване капитала на „Специализирана болница за продължително 

лечение и рехабилитация – Любимец” ЕООД 

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

 

16. Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Любимец да 

сключи договор за ползване под наем на имот – собственост на Стоян Пенчев 

Стоянов с настоящ адрес: гр. Хасково, ул. „Веслец” № 37, ет.2, ап.27 

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

 

17. Докладна записка относно: Разрешаване демонтирането на негодна за 

ползване и застрашена от самосрутване, едноетажна сграда – сглобяема 

конструкция с площ от 81 кв.м., представляваща „Дом за услуги” в УПИ I – 

за паметник, в кв. 50 по плана на село Георги Добрево, община Любимец 

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

 

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

частично изменение на план за регулация на УПИ VI – за пазар на 

производителя и прокарване на нова улична отсечка в кв.204 по плана на гр. 

Любимец 

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

 

19. Докладна записка относно: Приемане на План за устойчиво енергийно 

развитие на Община Любимец 2018 – 2028г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания на Постоянните комисии: 

 

I. ПК“Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и 

спорта и етническа интеграция” 

Председател: Валентин Иванов Расоков  

       Членове: Снежана Тенчева Ганчева  

                        Мария Димитрова Кирякова  

                        Петя Атанасова Христозова  

                        Петър Благоев Петров 

 

Заседава на 28.03.2018 г. /сряда/, от 15:45 часа в Общински съвет-

Любимец. 

Разглежда точките: 1, 5, 8, 9 

 

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: Силвия Тодорова Куртова 

       Членове: Петър Стоянов Ленков  

                       Тръндю Иванов Тръндев 

                       Валентин Иванов Расоков 

                       Николай Господинов Атанасов 

Заседава на 28.03.2018 г. /сряда/, от 16:20 часа в Общински съвет-

Любимец. 

Разглежда точките: 5, 19 

 

 

III. 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 28.03.2018 г. /сряда/, от 16:40 часа в Общински съвет-

Любимец. 

Разглежда точките: 2, 5, 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. 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 29.03.2018 г. /четвъртък/, от 16:00 часа в Общински съвет-

Любимец. 

Разглежда точките:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  

 

 

Забележки:  

 Материалите по т.1 и т.2, т.19 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 

 Материалите по т.5 са на разположение за разглеждане в 

Общински съвет – Любимец и на интернет страницата на община 

Любимец – www.lyubimets.org в раздел: Отчет, бюджет и баланс 

 

 

 

 

Председател  на ОбС : ………………….. 

                                                                                          /Мария Станкова/ 

 

http://www.lyubimets.org/
http://www.lyubimets.org/

