
СПИСЪК 

НА ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ на ОбС - ЛЮБИМЕЦ МАНДАТ 2019-2023г. 

№1.  Избор на комисия за избиране на  Председател на Общински съвет. 

№2.  Избор на Председател на Общински съвет-Любимец. 

№3.  Избор на временна Комисия за актуализация на Правилника за организацията  и дейността 

Общински съвет-Любимец. 

№4.  Определяне състава на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане  правата на 

граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. 

№5.  Приемане на “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец,  

неговите комисии и взаимодействието му с ОбА”. 

№6.  Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец. 

№7.  Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец. 

№8.  Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец. 

№9.  Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец. 

№10.  Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец. 

№11.  Извършване  промени  по  бюджета  към  30 .09 .2019г. 

№12.  Промяна разчета на капиталовите разходи за 2019г.финансиран с целеви трансфер от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 446 на   ОбС, т.2, 

приложение №2 

№13. Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на сдружение с нестопанска 

цел  „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ ЕИК 176002446, със седалище и 

адрес на управление: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11, като финансов ресурс за 

управление на стратегията за Водено от общностите местно развитие. – Изменено с Решение № 

153 от 21.12.2020 г. 

№14. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец за 

2020 г. 

№15. Изменение и допълнение на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост, приета с Решение № 101/29.01.2009 г., последно изменена с Решение № 

903 от 20.12.2017 г. на Административен съд- Хасково 

№16.Одобряване на план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, 

почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец 

за 2020 г. 

№17. Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Любимец, приета с Решение № 217 от 



26.03.2003 г., последно изменена и допълнена с Решение № 419 от 12.12.2018 г., на Общински 

съвет Любимец 

№18. Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Любимец, приета с Решение № 30 от 28.02.2008 г., последно изменена и 

допълнена с Решение № 451 от 31.01.2019г., на Общински съвет Любимец. 

№19. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

№20. Определяне състава на местна комисия за обществен ред и сигурност в община Любимец 

№21. Предоставяне под наем на земи, полски пътища и нефункциониращи напоителни канали от 

общински поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи за землищата на 

Община Любимец, разпределени със заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – 

Хасково, по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2019/2020 година   

№22. Издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – публична общинска 

собственост - река Селска в село Вълче поле, общ. Любимец.   

№23. Издаване на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект – публична общинска 

собственост - река Селска в село Малко градище, общ. Любимец.   

№24. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 34014.167.994 по 

кадастралната карта на землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец. 

№25. Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 03544.418.5 по 

кадастралната карта (КК) в землището на с. Белица, общ. Любимец.  

№26. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 год. от горските 

територии, собственост на Община Любимец 

№27. Одобряване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект 

„Външен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14787.148.19, местност „АЗМАКА“ 

в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец“ 

№28. Одобряване на проект на подробен устройствен план-план за улична регулация (ПУП-

ПУР)(план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване)  за 

изграждане на околовръстна улица на гр. Любимец. 

№29. Одобряване на промени в числеността и структурата на Общинска администрация – 

Любимец и Обслужващите дейности към нея 

№30. Определяне броя на кметските наместници в кметствата на селата: Лозен, с.Белица, с.Вълче 

поле и с.Дъбовец, с.Георги Добрево, с.Йерусалимово, с.Оряхово и с.Васково, в които на 27 

октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства 

№31. Определяне от състава на Общински съвет-Любимец на един представител в Областния 

съвет за развитие на област Хасково и един негов заместник. 



№32. Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината за периода 01.07.2019  

-  31.12.2019год. 

№33. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2019г.  

 

№34. Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 год. 

№35. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно   лице, работещо в 

общинска администрация и дейностите към нея и определяне размера на основните месечни 

заплати на кмет на община и кмет на кметство, считано от 01.01.2020год.                                     

№36. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от  юли 2019 г. до декември 2019 г. 

№37. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински 

съвет 

№38. Приемане на “Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2019 година” 

№39. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 

година. 

№40. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2020 година. 

№41. Приемане бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2020г. 

№42. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Любимец 2020 – 2023 година 

№43. Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за 

регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 104-105-157 и  УПИ V-

21 и VI-21 в кв. 30 по плана на с. Йерусалимово, Община Любимец 

№44. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска 

собственост – речно дере „Вереня”в село Малко градище, общ. Любимец.   

№45. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска 

собственост - река Селска в село Белица, общ. Любимец 

№46. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 46574.267.962, 

46574.901.74 и 46574.177.3 по кадастралната карта на землището на с. Малко градище, общ. 

Любимец. 

№47. Кандидатстване с проект по процедура „ Рехабилитация и модернизация на общинска 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” по програма 

„Възобновяема енергия,енергийна ефективност, енергийна сигурност”, приоритетна ос 

“Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините”, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, с номер 

BGENERGY- 2.001. 



№48. Позиция и мандат за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Хасково“ 

№49. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с 

идентификатор 46574.70.13, в землището на с. Малко градище 

№50. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с 

идентификатор 34014.200.274, в землището на с. Йерусалимово  

№51. Приемане на Програма за управление на Община Любимец за срока на мандат 2019-2023 г. 

№52. Приемане на Общински план за младежта за 2020г.                                    

№53. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Любимец 

№54. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово плащане по 

административен договор № BG06RDNP001-7.007-0007-C01 от 10 май 2019 г. по подмярка 7.2. 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" , 

процедура № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и 

благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. 

Любимец”“ сключен   между Община Любимец и ДФ „ Земеделие”. 

№55. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС върху авансово плащане 

по административен договор № BG06RDNP001-7.007-0007-C01 от 10 май 2019 г. по подмярка 7.2. 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" , 

процедура № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и 

благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. 

Любимец”“ сключен   между Община Любимец и ДФ „ Земеделие”. 

№56. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за 

ПИ № 44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец 

№57. 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 2020/2021 г., по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

№58. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири – 

публична общинска собственост, с идентификатори 46574.267.962, 46574.901.74 и 46574.177.3 по 



кадастралната карта на землището на с. Малко градище, общ. Любимец, в собственост на 

държавата. 

№59. Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 34014.172.436 по 

кадастралната карта (КК) в землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец. 

№60. Предоставяне под наем на терен, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – общ. 

за полигон, в кв. 191, бул. “Марица“, по регулационния план на гр. Любимец. 

№61. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост върху 

едноетажна сграда, представляваща „Магазин за плодове и зеленчуци“, с площ от 244 кв. м., 

находяща се в УПИ XIV-„Покрит пазар“, в кв. 66 по плана на гр. Любимец. 

№62. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на 

разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските 

райони 

№63. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на 

разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските 

райони 

№64. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху 

язовир „Нов стопанки двор”, представляващ водостопанска система – публична общинска 

собственост,  с идентификатор 54033.120.76 по кадастралната карта на землището на с. Оряхово, 

общ. Любимец 

№65. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху 

язовир „Каменака”, представляващ водостопанска система – публична общинска собственост,  с 

идентификатори 54033.146.70 и 54033.156.750 по кадастралната карта на землището на с. Оряхово, 

общ. Любимец 

№66. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху 

язовир „Хендека”, представляващ водостопанска система – публична общинска собственост,  с 

идентификатори 14787.63.214 и 14787.102.552 по кадастралната карта на землището на с. Георги 

Добрево, общ. Любимец 

№67. Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Любимец  за 2020 година. 

№68. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2019г.  

№69. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец  за периода 01.01.2019г. 

– 31.12.2019г. 

№70. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности 

№71. Приемане на „Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки в цветни контейнери на територията на община Любимец за периода 2020-2022 г.“ 



№72. Кандидатстване с проект „Подобряване на материалната база чрез закупуване, доставка и 

монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен 

социален патронаж - гр.Любимец“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ 2020 г. 

№73. Отдаване под наем на Терен № 10, представляващ част с площ 1,867 дка от урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VІ – за стопанска дейност, в кв. 191 по регулационния план на гр. Любимец. 

№74. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост върху 

поземлен имот с идентификатор № 54033.100.44, в землището на с. Оряхово. 

№75. Определяне предназначението на общинските жилища – 2020г. 

№76. Отмяна на Наредба № 14   за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Любимец /приета  с Решение       № 30/28.02.2008 г., последно изменена с Решение № 18 

от 23.12.2019 г./ и приемане на нова Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Любимец.  

 

№77. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .03 .2020г.  

  

№78. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2019г. финансиран с остатъка от целевия 

трансфер от Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 446 на ОбС, 

т.2, приложение №2  

 

№79. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г.финансиран с целеви трансфер от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 41 на   ОбС, т.2, 

приложение №2                  

 

№80. Промяна характера на общинската собственост от частна в публична общинска на поземлени 

имоти с идентификатори 44570.181.38 и 44570.181.41 по кадастралната карта на землището на гр. 

Любимец. 

 

№81. Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за 

регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 241а-241б и  УПИ 

ХХІІІ-1656 в кв. 119 по плана на гр. Любимец, Община Любимец 

 

№82. Изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Любимец. 

№83. Временно подпомагане на фирми, търговци и производители на селскостопанска продукция, 

засегнати от ограниченията, въведени след обявяването на извънредното положение. 

№84. Приемане на годишния финансов отчет на “СБПЛР-ЛЮБИМЕЦ”ЕООД – гр. Любимец за 

2019 г. 

№85. Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалище в община Любимец за 

2019 година 



№86. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община 

Любимец /приета с Решение № 89/27.12.1996 г. на ОбС- Любимец, изменена  с Решение № 802 от 

05.11.2019 г. на Административен съд- Хасково, изм. с Решение № 2349 от 13.02.2020 г. на 

Върховен административен съд / 

№87. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г.финансиран с целеви трансфер от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 41 на ОбС, т.2, 

приложение №2                 

№88. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово плащане по 

административен договор № BG06RDNP001-19.072-0003-C01/2020 от 21 януари 2020 г. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г.,  за Проект „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо 

оборудване в УПИ VIII, кв. 31 по плана на с. Лозен за подобряване на културния живот в Община 

Любимец” сключен   между ДФ „ Земеделие”, „Местна инициативна група Любимец- 

Ивайловград“  и  Община Любимец 

№89. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС върху авансово плащане 

по административен договор № BG06RDNP001-19.072-0003-C01/2020 от 21 януари 2020 г. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г.,  за Проект „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо 

оборудване в УПИ VIII, кв. 31 по плана на с. Лозен за подобряване на културния живот в Община 

Любимец”, сключен между ДФ „ Земеделие”, „Местна инициативна група Любимец- 

Ивайловград“  и  Община Любимец“. 

№90. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово 

плащане по  договор за предоставяне на национално съфинансиране по програма ИНТЕРРЕГ V-А 

Гърция - България с № РД-02-29-67от 05 май 2020 г. по  Проект "Synergy between the people, the 

cultural and the natural heritage in municipalities of Lyubimets, Ivailograd and Orestiada" сключен   

между Министерство на регионалното развитие и благоустройството  и  Народно читалище 

"Братолюбие -1884". 

№91. Одобряване на проект на подробен устройствен план-план за улична регулация ПУП-ПУР 

(план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване)  за поземлени 

имоти в бивш II и III стопански дворове и южният край на гр. Любимец до булевард „Одрин”. 

№92. Даване на съгласие  за изработване на Проект за изменение в кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землище с. Белица, Община Любимец 

№93. Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Хасково“ 



№94. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „Green Urban Territory – Better Place 

for Live”, Договор  № В2.6d.12 / 01.07.2019г., по Програма за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020г., одобрена с Решение на Европейската комисия № 

С (2015)6283 от „Фонд за органите на местното самоуправлениe в България – ФЛАГ” ЕАД                        

№95. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „Синергия между хората, културното 

и природно наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада”, Договор  № В2.6с.17 / 

21.01.2020г., по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 

2014-2020г., одобрена с Решение на Европейската комисия № С (2015)6283 от „Фонд за органите 

на местното самоуправлениe в България – ФЛАГ” ЕАД 

№96. Предоставяне на временна финансова помощ под формата на безлихвен заем на 

НЧ”Братолюбие – 1884” гр.Любимец, за окончателни разплащания по проект „Синергия между 

хората, културното и природно наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада”, 

Договор  № В2.6с.17 / 21.01.2020г., по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-

A Гърция - България 2014-2020г., одобрена с Решение на Европейската комисия № С (2015)6283                                    

№97. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от  декември 2019 г. до юни 2020 г. 

№98. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински 

съвет. 

№99. Приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2018 г. 

№100. Приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2019 г. 

№101. Промяна на вида собственост на част от УПИ XXIII-1656, с площ 96 кв. м., придаваема от 

улица-тупик с о.т. 241А – 241Б,  в кв. 119 по регулационния план на гр.  Любимец. 

№102. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Любимец за 2019 година“.  

№103. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г.финансиран с целеви трансфер от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 41 на ОбС, т.2, 

приложение №2. 

№104. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлени имоти с 

идентификатор 54033.103.6 и 54033.156.29  в землището на с . Оряхово. 

№105. Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината за периода 01.01.2020  

-  30.06.2020год. 

№106. Извършване  промени  по  бюджета  към  30.06.2020г. 

№107. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г. финансиран с остатъка от целевия 

трансфер получен от Централен бюджет през 2019г., в бюджета на община Любимец, приет с 

решение № 41 на ОбС, т.2, приложение №2. 



№108. Приемане отчета за изпълнението на бюджета и отчета на сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Любимец  към   30.06.2020г. 

№109. Определяне на представители на Община Любимец в Общото събрание на „Асоциация 

общински гори“.   

№110. Прекратяване на съсобственост в УПИ XXIII-1656, в квартал 119, по плана на гр.Любимец, 

одобрен със Заповед № РД-09-232/14.05.2020 г., целият с площ от 567 кв.м., чрез продажба частта 

на общината, представляваща  придаваемо място от улица-тупик с о.т.241а-241б към УПИ XXIII-

1656, с площ от 96,00 (деветдесет и шест) кв.м. 

№111. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с 

идентификатор 34014.200.532, в землището на с .Йерусалимово. 

№112. Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за 

регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 990-991 и  УПИ I – за 

обществено жилищно строителство в кв.60А , по плана на гр.Любимец. 

№113. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване 

/ПУП- ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за техническа инфраструктура за ПИ №243.150.399, местност 

„СТ 3 - КАРАТОПРАКА“, землище на с. Дъбовец, Община Любимец. 

№114. Предоставяне под наем, чрез публичен търг на свободен нежилищен имот - частна 

общинска собственост, представляващ  помещение, с площ 140,66 кв.м, разположено на партерен 

етаж в четириетажен жилищен блок с адрес: гр. Любимец, площад „Трети март“ блок № 3. 

№115. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост 

върху язовир „Еловица-2”, представляващ водностопанска система – публична общинска 

собственост, с идентификатори 46574.267.962 и 46574.296.2 по кадастралната карта (KK) на 

землището на с. Малко градище, общ. Любимец. 

№116. Обявяване за публична общинска собственост на поземлен имот 46574.69.8 по 

кадастралната карта (KK) на землището на с. Малко градище, общ. Любимец и даване на съгласие 

за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху язовир „Лъга-Стойковия 

завой”, представляващ водностопанска система – публична общинска собственост, с 

идентификатори 46574.901.74, 46574.69.8, 46574.65.145  и 46574.73.5 по  KK на землището на с. 

Малко градище, общ. Любимец. 

№117. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост 

върху язовир „Хендека”, представляващ водностопанска система – публична общинска 

собственост, с идентификатори 14787.63.214, 14787.102.552, 14787.65.553 и 14787.102.167 по 

кадастралната карта (KK) на землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец. 

№118. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост 

върху язовир „Каменака”, представляващ водостопанска система – публична общинска 

собственост,  с идентификатори 54033.146.70, 54033.103.448 и 54033.156.751 по кадастралната 

карта на землището на с. Оряхово, общ. Любимец. 

 



№119. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване 

/ПУП- ПЗ/ за ПИ № 44570.233.896, местност „КЕРМЕНЛИЯ“, землище на гр. Любимец, Община 

Любимец. 

№120. Даване на съгласие за продължаване срока на Договор за наем на част от имот- частна 

общинска собственост от 24.08.2015 г., сключен между Община Любимец и "Местна инициативна 

група-МИГ- Любимец-Ивайловград. 

№121. 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 ІІ – за 

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

„Републиканска“ № 38. 

№122. Даване на съгласие за поправка на явна фактическа грешка в Договор за дарение от 

08.04.2014 г., сключен между страните Соня Благоева Коларова и Община Любимец, вписан в 

служба по вписванията- гр.Свиленград под Вх. рег. № 1381 от 11.04.2014 г., том 5, Акт № 49, 

партида 12458. 

№123. Допълнение на Приложение № 1 към чл.54 от Наредба №7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец. 

№124. Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020  година, приета с Решение №40 от 30.01.2020 г. 

№125. Прекратяване на съсобственост в УПИ II-1041, в квартал 60А, по плана на гр.Любимец, 

одобрен със Заповед № РД-09-466/10.08.2020 г., целият с площ от 588 кв.м., чрез продажба частта 

на общината, представляваща  придаваемо място от УПИ I-за ОЖС, с площ от 59,00 (петдесет и 

девет) кв.м. 

№126. Отказ  за  купуване на имот предложен от Соня Благоева Коларова и даване на съгласие за 

поправка на явна фактическа грешка в договор за дарение от 08.04.2014 г., сключен между 

страните Соня Благоева Коларова и Община Любимец, вписан в служба по вписванията 

гр.Свиленград с Вх. Рег. № 138 от 11.04.2014 г., том 5, Акт № 49, партида 12458. 

№127. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска 

собственост – дере в село Оряхово, общ. Любимец. 

№128. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска 

собственост, представляващ втори етаж от двуетажна сграда, масивна конструкция, в УПИ VII- 

„За кметство“, в кв.30  по плана на с. Лозен, общ. Любимец на Народно читалище „Просвета-

1925“- с. Лозен. 

№129. Одобряване на проект на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 

№ 24311.150.399, местност „СТ3 КАРАТОПРАКА“ в землището на с. Дъбовец, общ. Любимец, 

ПУП – ПП (парцеларен план) за външно ел. захранване и ПУП – ПП (парцеларен план) за външен 

водопровод до ПИ № 24311.150.399, местност „СТ3 КАРАТОПРАКА“ в землището на с. Дъбовец, 

общ. Любимец. 

№130. Одобряване на проект на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 

№ 44570.233.896, местност „КЕРМЕНЛИЯ“ в землището на гр. Любимец, общ. Любимец“. 



№131. Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за 

регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 368а-368б-368в-368г, 

УПИ ХХVІІІ-1011 и  УПИ ХХХ-1011 в кв. 39 по плана на гр. Любимец, Община Любимец. 

№132. Кандидатстване на Община Любимец за безвъзмездна финансова помощ по покана за 

представяне на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

№133. Извършване  промени  по  бюджета  към  30 .09 .2020г. 

№134. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 год. от горските 

територии, собственост на Община Любимец. 

 №135. Поемане на общински дълг за изграждане, проектиране, строителен и авторски надзор на 

улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие-1884“ 

гр.Любимец. 

 №136. Даване на съгласие  за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за 

промяна  границите на УПИ VІ-за паркинг и улица с осови точки 51-51а-51б-51в, в квартал 35 по 

плана на с. Лозен. 

№137. Даване на съгласие  за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за 

промяна границите на УПИ І-506 и улица с осови точки 901-904, в квартал 12Г по плана на с. 

Лозен. 

№138. Учредяване на възмездно право на строеж за  „Склад за промишлени стоки“ в УПИ  І – за 

търговски нужди, в кв. № 32А по регулационния план на гр. Любимец. 

№139. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за отглеждане на животни на 

територията на община Любимец, последно изменена и допълнена с Решение № 396 от 24.08.2018 

г. на Общински съвет- Любимец. 

№140. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 за управление на отпадъците на 

територията на община Любимец, приета с Решение № 161, протокол № 16 от 07.12.2016 г., 

последно изменена с Решение № 899 от 06.12.2019 г. на Административен съд – Хасково. 

№141. Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 

№ 44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец. 

№142. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец 

за 2021 г. 

№143. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г.финансиран с целеви трансфер от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 41 на ОбС, т.2, 

приложение №2. 

№144. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на 

разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските 

райони. 



№145. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на 

разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските 

райони 

№146. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на 

разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските 

райони. 

№ 147. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на 

разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските 

райони 

№148. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово плащане по 

административен договор № BG06RDNP001-19.072-0001-C01/2020 от 13.05.2020 г. по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., за Проект : „Изграждане на открита площадка за фитнес и доставка 

на оборудване в  УПИ III, кв. 102 А, гр. Любимец“ сключен между ДФ „ Земеделие”, Местна 

инициативна група Любимец- Ивайловград  и  Община Любимец 

№149. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС върху авансово плащане 

по административен договор BG06RDNP001-19.072-0001-C01/2020 от 13.05.2020 г. по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., за Проект : „Изграждане на открита площадка за фитнес и доставка 

на оборудване в  УПИ III, кв. 102 А, гр. Любимец“, сключен между ДФ „ Земеделие”, Местна 

инициативна група Любимец- Ивайловград и  Община Любимец. 

№150. Одобряване на план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, 

почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец 

за 2021г. 

№151. Кандидатстване с проект „Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 44570.236.168, 

землище на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково” пред „Предприятие за 

управление на дейностите за опазване на околната среда” /ПУДООС/ за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ за проекти в Сектор „Управление на водите“. 

№152. Предоставяне под наем на земи, полски пътища и нефункциониращи напоителни канали от 

общински поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи за землищата на 

Община Любимец, разпределени със заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – 

Хасково, по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2020/2021 година . 

№153. Изменение на Решение № 13 на Общински съвет – Любимец, прието с Протокол № 4 от 

23.12.2019 г., в частта на т.3. 



№154. Отчет за работата на ОбС-Любимец, за периода от м.юни 2020 г. до м.декември 2020 г. 

№155. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински 

съвет за периода м. юни – м. декември 2020 г. 

№156. Приемане на “Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2020 година” 

№157. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2020г. 

№158. Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината за периода 01.07.2020  

-  31.12.2020 г. 

№159. Приемане  годишния  отчет  за  състоянието  на  общинския  дълг към  31.12.2020 г. 

№160. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 г. 

№161. Приемане бюджета на Община Любимец за 2021 г. 

 

№162. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно  лице, работещо в 

общинска администрация и дейностите към нея и определяне размера на основните месечни 

заплати на кмет на община и кмет на кметство, считано от 01.01.2021г. 

№163. Предоставяне за безвъзмездно ползване на товарен автомобил „Dacia  Duster“ за нуждите на 

Участък -Любимец към РУ-Свиленград при ОД на МВР-Хасково. 

№164. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична 

общинска собственост.    

№165. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с 

идентификатор 44570.239.25, в землището на гр. Любимец. 

№166. Кандидатстване с проект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната 

система на с. Лозен“ пред „Предприятие  за управление на дейностите по опазване на околната 

среда“ / ПУДООС/. 

№167. Позиция и мандат за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Хасково“. 

№168. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за образуване 

на нов УПИ VI, съставен от УПИ IV и УПИ V, в кв. 102а, по плана на гр. Любимец. 

№169. 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 2021/2022 г.,по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи. 



№170. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване 

за ПИ № 54033.19.27, местност „Мандрата” в землището на с. Оряхово. 

№171. Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 34014.167.994 по 

кадастралната карта (КК) на землището на с.Йерусалимово, общ. Любимец. 

№172. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и 

свързани с тях дейности – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 46574.294.965 в землището на с.Мамлко градище, общ.Любимец. 

№ 173. Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи, отразени по 

параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“,  приети с решение № 161 на ОбС, 

т.2, приложение №2, в трансфер за други целеви разходи, за извършване на неотложни текущи 

ремонти на сгради  публична общинска собственост. 

№174. 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”. 

№ 175. Разрешване премахването на 3 броя сгради в УПИ V – за стадион, в кв. 102А по плана на 

гр.Любимец. 

№ 176. Разрешаване премахването на 14 броя негодни за ползване и застрашени от самосрутване 

сгради в ПИ с идентификатор 44570.474.927, местност „Долната ува”, по кадастралната карта (КК) 

на землището на гр. Любимец. 

№177. Безвъзмездно предоставяне на активи собственост на Община Любимец, придобити при 

изпълнение на проект „Съхранение на историческото и културно наследство”. 

№ 178. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с 

идентификатор 44570.616.23, в землището на гр. Любимец. 

№ 179. Предоставяне под наем на терен,представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – за 

полигон, в кв.191,по регулационния план на гр.Любимец. 

№180. Определяне предназначението на общинските жилища – 2021 г. 

№181. Създаване на нова социална услуга звено „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 

№182. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец  за периода 

01.01.2020г. – 31.12.2020г. 

№183. Бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. 

№184. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Любимец за 2020 година“. 

№185. Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Любимец. 



№186. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово плащане по 

административен договор № BG06RDNP001-19.072-0002-C01/2020 от 18 май 2020 г. по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г.,  за Проект  „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари 

хора” сключен   между ДФ „ Земеделие”, „Местна инициативна група Любимец- Ивайловград“  и  

Община Любимец. 

№187. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС върху авансово плащане 

по административен договор № BG06RDNP001-19.072-0002-C01/2020 от 18 май 2020 г. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г.,  за Проект „Реконструкция и изграждане на дневен 

център за стари хора ”, сключен между ДФ „Земеделие”, „Местна инициативна група Любимец- 

Ивайловград“  и  Община Любимец. 

№188. Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021  година, приета с Решение №160 от 29.01.2021 г. 

№189. Продажба на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 46574.31.1, с 

площ 363 кв. м., местност „Чучура“ по кадастралната карта на землището на с. Малко градище, 

общ. Любимец, обл. Хасково. 

№190. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична 

общинска собственост. 

№191. Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалища в община Любимец за 

2020 година. 

№192. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .03 .2021г. 

№193. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2021г.финансиран  с целеви трансфер  от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 161 на ОбС, т.2, 

приложение №2. 

№194. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция,обезпечаваща финансиране на разходи за  авансово плащане по договор № 

BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17 февруари 2021  по подмярка 8.3. "Предотвратяване на щети 

по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 

"Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Намаляване на 

опасността от горски пожари на територията на община Любимец“ сключен   между Община 

Любимец и ДФ „Земеделие”. 

№195. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС върху авансово плащане 

по административен договор №BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17 февруари 2021  по подмярка 



8.3. "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване 

жизнеспособността на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. за Проект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община 

Любимец“ сключен   между Община Любимец и ДФ „Земеделие”. 

№196. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Любимец за периода 2021-2027 г. 

№197. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за отглеждане на животни на 

територията на община Любимец. 

№198. Даване на съгласие за продължаване срока на Договор за наем на част от имот- частна 

общинска собственост от 30.05.2016 г., сключен между Община Любимец и "Местна инициативна 

група-МИГ- Любимец-Ивайловград". 

№199. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир 

„Боаза” – публична общинска собственост, в землището на с. Малко градище, общ. Любимец, в 

собственост на държавата. 

№200. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) – частна общинска собственост, с 

местонахождение с. Васково,  община Любимец. 

№201. Промяна вида собственост от публична в частна общинска на недвижим имот - дворно 

място с площ от 1645 кв.м, находящо се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ в кв.41, по 

регулационния план село Георги Добрево, община Любимец, ведно с построените в него интернат 

(старо училище) и читалище. 

№202. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-76, целият с площ от 

1627 кв.м., и УПИ V-76, целият с площ от 1645 кв.м., в квартал 11 по регулационния план на с. 

Георги Добрево, между Община Любимец и Ива Генева Генева от гр. Пловдив, чрез продажба 

частта на общината.   

№203. Изменение на Решение №626 на Общински съвет Любимец, прието с протокол № 62 от 

18.08.2015 г., за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с местонахождение 

землище с. Лозен, община Любимец. 

№204. Изменение на Решение №281 на Общински съвет Любимец, прието с протокол №31 от 

08.11.2017 г., за продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с 

местонахождение гр. Любимец. 

№205. Изменение на Решение № 627 на Общински съвет Любимец, прието с протокол № 62 от 

18.08.2015 г., за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с местонахождение 

землище гр. Любимец. 

№206. Определяне на представител на Община Любимец в Редовно общо събрание на 

акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –Хасково“ АД. 

№207. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на училищни автобуси, собственост на Община 

Любимец на Община Костинброд и Община Мизия. 



№208. Приемане на годишен финансов отчет на „СБПЛР – ЛЮБИМЕЦ” ЕООД – гр. Любимец за 

2020 г. 

№209. Продажба на лек автомобил ВАЗ 21214, с рег. № Х6780ВВ - собственост на Община 

Любимец.   

№210. Предоставяне за безвъзмездно управление на Национална служба за съвети в земеделието 

(НССЗ) на помещение – частна общинска собственост, находящо се в град Любимец, пл.“Трети 

март“№ 1. 

№211. Прекратяване на съсобственост в УПИ XXХIV-1011, в квартал 39, по плана на гр. 

Любимец, целият с площ от 1790 кв.м., чрез продажба частта на общината, представляваща 

придаваемо място от улица-тупик към УПИ XXХIV-1011, с площ от 81,00 кв.м. 

№212. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXVI-2057, с площ от 411 кв.м. за 

жилищно строителство в кв.128,  по плана на град Любимец, община Любимец. 

№213. Прекратяване на съсобственост в УПИ X-309, в квартал 37, по плана на с. Белица, общ. 

Любимец, целият с площ от 1175 кв.м., чрез продажба частта на общината, представляваща 

придаваемо място от улица към УПИ X-309, с площ от 265,00 кв.м. 

№214. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-“за КОО и стопански нужди“, в кв.4,  по 

плана на с. Оряхово, община Любимец. 

№215. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост,  ведно с построените в него 

сгради, находящ се в местността „Кайряка“, по кадастралната карта на землище с. Георги Добрево, 

община Любимец. 

№216. Продажба на дворно място с площ от 1645 кв.м, находящо се в урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІХ в кв.41, по регулационния план на село Георги Добрево, община Любимец, ведно с 

построените в него 2 бр. сгради. 

№217. Изразяване на становище и позиция по предложения Доклад по Модел 4, разработен в 

рамките на  Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 

съдилища и прокуратура” по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 

българските съдилища и прокуратури  и разработване на  Единна информационна система на 

съдилищата”, изпълняван от ВСС по  Оперативна програма  „Добро управление”2014-2020г. 

№218. Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца на 

територията на община Любимец от учебната 2021/2022 година.  

№219. Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021  година, приета с Решение №160 от 29.01.2021г. 

№220. Учредяване на възмездно право на строеж за „Пристройка на един етаж за склад към 

търговски обект“ в УПИ  XVІ – за търговски обекти, в кв. № 66, по регулационния план на гр. 

Любимец. 

№221. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост 

върху два броя урегулирани поземлени имоти – УПИ І и УПИ VІ-2619, ведно с всички построени 



в тях сгради, находящи  се в кв. 215 по плана на гр. Любимец. – Отменено с Решение № 225 от 

23.07.2021г. 

№222. Прекратяване на съсобственост в УПИ I-341, в квартал 31, по плана на с. Георги Добрево, 

общ. Любимец. 

№223. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска 

собственост – дере на река Алана, село Оряхово, общ. Любимец. 

№224. Извършване  промени  по  бюджета  към  30.06.2021г. 

№225. Отмяна на Решение №221 прието с протокол №22 от 28.06.2021г. и приемане на ново 

решение, с точно и ясно описание на имотите и сградите в тях, както и даване на съгласие, 

Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост върху два броя урегулирани 

поземлени имоти – УПИ І и УПИ VІ-2619, ведно с всички построени в тях сгради, находящи  се в 

кв. 215,  по плана на гр. Любимец. 

 №226. Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Хасково“. 

 №227. Издаване на разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти – публична 

общинска собственост, с НТП – дере в землището на гр. Любимец. 

№228. Отчет за работата на ОбС-Любимец, за периода от м. януари 2021 г. до м. юни 2021 г. 

 

№229. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински 

съвет за периода м. януари – м. юни 2021 г. 

№230. Приемане отчета за изпълнението на бюджета и отчета на сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Любимец  към 30.06.2021г. 

№231. Приемане на изменения и допълнения на Наредба №30 за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и 

общинските училища на територията на община Любимец. 

№232. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец. 

№233. Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021  година, приета с Решение №160 от 29.01.2021 г. 

№234. Прекратяване на съсобственост в УПИ VII-408, в квартал 141, по плана на гр. Любимец. 

№235. Прекратяване на съсобственост в УПИ III-1148, в квартал 80, по плана на гр. Любимец. 

№236. Прекратяване на съсобственост в УПИ XX-266, в квартал 24, по плана на с. Георги 

Добрево, общ. Любимец. 

№237. Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII-27, в квартал 24, по плана на с. Йерусалимово, 

общ. Любимец. 



№238. Прекратяване на съсобственост в УПИ IX-27, в квартал 24, по плана на с. Йерусалимово, 

общ. Любимец. 

№239. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска 

собственост, с начин на трайно ползване – дере в землището на гр. Любимец, общ. Любимец. 

№240. Одобряване на план-извлечения за ползване на дървесина през 2021 г. в гори собственост 

на Община Любимец. 

№241. Одобряване на собствено финансиране по проект № BG06RDNP001.8– 004-0020 с 

наименование „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Любимец“, 

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. между Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и 

община Любимец    

№242. Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината за периода 01.01.2021  

-  30.06.2021год. 

№243. Приемане на Наредба № 31 за отпускане на стипендии и финансово подпомагане на 

студенти от Община Любимец.   

№244. Предоставяне под наем на терен, представляващ част от урегулиран поземлен имот (УПИ) 

XХХVI – за общ. хранене, магазини, обществени сгради, в кв. 57, пл. “Трети март“, по 

регулационния план на гр. Любимец. 

№245. Даване на съгласие за учредяване на еднократно право на прокарване на кабелна линия 

ниско напрежение /НН/ през поземлени имоти (ПИ), публична общинска собственост, с № 

03544.310.4, 03544.310.53, 03544.254.1 и 03544.513.676 по кадастралната карта на землището на с. 

Белица, община Любимец. 

№246. Даване на съгласие за учредяване на еднократно право на прокарване на кабелна линия 

ниско напрежение /НН/ през имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ – за 

ОЖС в кв. 80 по плана на гр. Любимец. 

№247. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата на територията 

на Община Любимец. 

№248. Даване на съгласие за изработване на ПУП –частично изменение на план за регулация на 

УПИ I – за предприятие за преработка на червени вина и прокарване на нова улична отсечка в кв. 

215 по плана на гр. Любимец. 

№249. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват 18 бр. поземлени 

имоти по действащата КК в землището на с. Васково. 

№250. Извършване  промени  по  бюджета  към  30.09.2021 г. 

№251. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2021 г., финансиран с целеви трансфер от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 161 на   ОбС, т.2, 

приложение №2. 



№252. Продажба на лек автомобил „ФОРД - ТРАНЗИТ”, с рег. № Х 6140 ВМ - собственост на 

Община Любимец.   

№253. Продажба на товарен автомобил „ВАЗ 21214”, с рег. № Х 7775 АР - собственост на Община 

Любимец. 

№254. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост,  ведно с построените в него 

сгради, находящ се в местността „Кайряка“, по кадастралната карта на землище с. Георги Добрево, 

община Любимец. 

№255. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. от горските територии, 

собственост на Община Любимец. 

№256. Приемане на План за действие на община Любимец в изпълнение на областната стратегия 

за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023). 

№257. Одобряване на план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, 

почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец 

за 2022г. 

№258. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Любимец 2021-2024 г., ведно с План за действие към Програмата. 

№259. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща застроен урегулиран 

поземлен имот (УПИ) І –За търговски нужди, целия с площ от 148 кв.м., в кв. 85А,  по плана на гр. 

Любимец на собственика на законно построена върху нея сграда. 

№260. Даване на съгласие за продажба на  урегулиран поземлен имот УПИ ХХVIII – „За 

стопанска дейност и КОО “, с площ 1 037 кв.м, незастроен, в квартал 215, по действащия 

регулационен план на гр. Любимец, частна общинска собственост. 

№261. Даване на съгласие за изработване на ПУП –частично изменение на план за регулация на 

УПИ VI- 2619, УПИ IV-2618, УПИ II-2615, УПИ XXV-2617 в кв. 215 по плана на гр. Любимец. 

№262. Приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2020 г. 

№263. Даване на съгласие за изработване на ПУП –частично изменение на план за регулация на 

УПИ VIII-183 и УПИ IX-179 – за лагер за сезонни работници  в кв. 41 по плана на с. Георги 

Добрево. 

№264. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за поземлен имот 54033.19.27  по действащата КК в землището на с.Оряхово. 

№265. Предоставяне под наем на земи, полски пътища и нефункциониращи напоителни канали от 

общински поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи за землищата на 

Община Любимец, разпределени със заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – 

Хасково, по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2021/2022 година. 



№266. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост 

върху поземлен имот с идентификатор № 54033.100.43, в землището на с. Оряхово. 

№267. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост 

върху два броя урегулирани поземлени имоти – УПИ VІІ-403 и УПИ VІІІ-403, находящи  се в кв. 

164 по плана на гр. Любимец. 

№268. Отчет за работата на ОбС-Любимец, за периода от м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. 

№269. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински 

съвет за периода м. юли – м. декември 2021 г. 

№270. Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Любимец, приета с Решение № 217 от 

26.03.2003 г., последно изменена и допълнена с Решение №232/31.08.2021 г., на Общински съвет 

Любимец. 

№271. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2022 година. 

№272. Приемане на “Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2021 година”. 

№273. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец 

за 2022 г. 

№274. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична 

общинска собственост. 

№275. Разрешаване премахването на 1 брой негодна за ползване и застрашена от самосрутване 

сграда в УПИ Х-179,183 „за стопанска дейност и КОО“ в кв. 41, по регулационния план на село 

Георги Добрево, община Любимец. 

№276. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2021г. 

№277. Приемане  годишния  отчет  за  състоянието  на  общинския  дълг към  31.12.2021 год. 

№278. Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината    за периода 

01.07.2021  -  31.12.2021 год. 

№279. Даване на съгласие за разходване на средства от месечните обезпечения и отчисления по 

чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, натрупани за периода от 1 март 2020г. до 31 

декември 2020г. в размер на 47 692,10лв. 

№280. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-обнс, с площ от 415 кв.м., в кв.167  по 

плана на гр. Любимец, община Любимец. 

№281. Удължаване срока на договор за наем на терен, представляващ урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХVI – за стопанска дейност и УПИ XVII – общ., в квартал 191 по регулационния план на 

гр. Любимец – частна общинска собственост, изтичащ преди 30.09.2022 г. 



№282. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 44570.239.284 

по Кадастралната карта на землище гр. Любимец. 

№283. Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 44570.243.43 по 

кадастралната карта (КК) на землището на гр. Любимец. – Отменено с Решение № 289 от 

28.02.2022 г. 

№284. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) на Община Любимец. 

№285. 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 2022/2023 г., по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

№286. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-179,183 – „за стопанска дейност КОО“ в 

кв.41, по регулационния план на село Георги Добрево, община Любимец, ведно с построената в 

него сграда. 

№287. Даване на съгласие за отдаване под наем на терен, с площ от 21 кв.м, представляващ част от 

имот УПИ I – „За обществено жилищно строителство“, в кв. 60А, по регулационния план на гр. 

Любимец, частна общинска собственост, за поставяне на преместваем търговски обект. 

№288. 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. 

№289. Отмяна на Решение № 283 по Протокол № 28 от 28.01.2022 г. на Общински съвет-

Любимец. 

№290. Предоставяне под наем на терен, частна общинска собственост, представляващ урегулиран 

поземлен имот (УПИ) IX – общ. за полигон, в кв. 191, бул. “Марица“, по регулационния план на 

гр. Любимец. 

№291. Възмездно учредяване на безсрочно право на строеж на гаражи върху свободни терени, в 

УПИ VІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 62 по регулационния план на град 

Любимец – частна общинска собственост. 

№292. Възмездно учредяване на безсрочно право на строеж на гаражи върху свободни терени, в 

УПИ ІІІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 33 по регулационния план на град 

Любимец – частна общинска собственост. 

№293. Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Хасково“.  

№294. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец  за периода 01.01.2021 

г. – 31.12.2021 г. 



№295. Даване на съгласие за разходване на средства от месечните обезпечения и отчисления за 

2021 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 32 355,93 лв. 

№296. Приемане бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2022 г. 

№297. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно лице, работещо в 

общинска администрация и дейностите към нея и определяне размера на основните месечни 

заплати на кмет на община и кмет на кметство, считано от 01.04.2022 год.  

№298. Определяне предназначението на общинските жилища - 2022 г. 

№299. Предоставяне под наем на помещение за търговски обект, с площ 16,00 кв. м, разположено 

на партерен етаж в жилищен блок в кв. 60А, по плана на гр. Любимец, с адрес: гр. Любимец, ул. 

„Отец Паисий“ №3. 

№300. Разрешаване премахването на 5 броя сгради в УПИ VIII-за пазар на производителя, в кв. 

204 по плана на гр. Любимец. 

№301. Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 44570.243.43 по 

кадастралната карта (КК) на землището на гр. Любимец. 

№302. Одобряване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект 

„Кабелна линия за присъединяване NAY2Y 4x185” до ПИ с идентификатор 03544.420.7, по 

кадастралната карта на с. Белица, общ. Любимец“. 

№303. Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалища в община Любимец за 

2021 година. 

№304. Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Любимец за 2022 г. 

№305. Извършване  промени  по  бюджета  към  30.04.2022 г. 

№306. Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи,   отразени по 

параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, приети с решение № 296 на ОбС, 

т.2, приложение №2, в трансфер  за финансиране на разходи, за извършване на неотложни текущи 

ремонти на    сгради публична общинска собственост. 

№307. Бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. 

№308. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ IV-“за стопанска дейност“, в кв.27, по плана 

на с. Вълче поле, община Любимец. 

№309. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ V-“за стопанска дейност“, в кв.27, по плана 

на с. Вълче поле, община Любимец. 

№310. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ VI-“за стопанска дейност“, в кв.27, по плана 

на с. Вълче поле, община Любимец. 

№311. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-“за стопанска дейност“, в кв.27, по 

плана на с. Вълче поле, община Любимец. 



№312. Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, представляващи земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землище на с. Малко градище. 

№313. Позиция и мандат за провеждане на редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК в 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  Хасково”. 

№314. Определяне на представител на Община Любимец в комисията за изработване областна 

здравна карта. 

№315. Определяне на представител на Община Любимец в комисията за изработване областна 

аптечна карта, за Област Хасково. 

№316. Приемане на годишния финансов отчет на „СБПЛР-Любимец” ЕООД – гр. Любимец за 

2021 г. 

№317. Приемане на изменение на Наредба №7 от 26.03.2013 г. за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.                                

№318. Прекратяване на съсобственост в УПИ VII-21, в квартал 30, по плана на с. Йерусалимово, 

общ. Любимец, целият с площ от 3077 кв.м., чрез продажба частта на общината, представляваща 

придаваемо място от улица към УПИ VII-21, с площ от 50 кв.м. 

№319. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XVII-за КБУ, в кв.138, по плана на гр. 

Любимец. 

№320. Отдаване под наем на 17 на брой терени, в кв. 191 по регулационния план на гр. Любимец. 

№321. Възмездно учредяване на безсрочно право на строеж на гараж върху свободен терен, в УПИ 

І – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 60а по регулационния план на град 

Любимец – частна общинска собственост. 

№322. Разрешение за изработване на ПУП – ПР /план за регулация/ за образуване на нов УПИ X-

403, съставен от УПИ VII-403 и УПИ VIII-403, в кв. 167, по плана на гр. Любимец 

№323. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция,обезпечаваща финансиране на разходи за  авансово плащане по договор № 

BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17 февруари 2021  по подмярка 8.3. "Предотвратяване на щети 

по горите от горски пожари, природни бедствия и катострофични събития" от мярка 8 

"Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Намаляване на 

опасността от горски пожари на територията на община Любимец“ сключен   между Община 

Любимец и ДФ „Земеделие”. 

№324. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС върху авансово плащане 

по административен договор №BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17 февруари 2021  по подмярка 

8.3. "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катострофични 

събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване 

жизнеспособността на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 



2020 г. за Проект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община 

Любимец“ сключен   между Община Любимец и ДФ „Земеделие”. 

№325. Приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. 

№326. I. Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Любимец 2022-2028 г.; 

II. Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Любимец 2022-2028 г.; 

№327. Даване на съгласие за разходване на средства, получени като допълнителен трансфер по 

ПМС № 326 от 12 октомври 2021г. 

№328. Даване на съгласие за разходване на средства от месечните обезпечения и отчисления за 

2022г. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер до 65 000лв. 

№329. Отчет за работата на ОбС-Любимец, за периода от м. януари 2022 г. до м. юни 2022 г. 

№330. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински 

съвет за периода м. януари – м. юни 2022 г. 

№331. Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината    за периода 

01.01.2022  -  30.06.2022год. 

№332. Извършване  промени  по  бюджета  към  30.06.2022г. 

№333. Приемане отчета за изпълнението на бюджета и отчета на сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Любимец  към 30.06.2022г. 

№334. Предоставяне под наем на част от помещение за търговски обект, с площ 24,82 кв. м, 

цялото с площ от 68,82 кв. м.,  разположено на партерен етаж в четириетажен жилищен блок № 3, 

в кв. 57, УПИ XXIV, имот № 1327 по плана на гр. Любимец, с адрес: гр. Любимец,  пл. „Трети 

март“ № 3. 

№335. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXI-общ, с площ от 380 кв.м. за жилищно 

строителство в кв.132,  по плана на град Любимец, община Любимец. 

№336. Одобряване на частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) с обхват 18 бр. 

поземлени имота по действащата КК на землището на с. Васково. 

№337. 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 № 

24311.295.445 по действащата КК в землището на с. Дъбовец. 

№338. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез обединяване на поземлени 

имоти с идентификатор 44570.9.607, 44570.181.10, 44570.181.38 и 44570.181.41  в землището на гр. 

Любимец. 

№339. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на 

разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските 

райони. 



№340. Предсрочно прекратяване на Договор за управление на Управителя на „СБПЛР-Любимец” 

ЕООД, гр. Любимец; Избор на Временно изпълняващ длъжността „Управител на „СБПЛР-

Любимец” ЕООД, гр. Любимец 

№341. Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кмет на кметство, 

считано от 01.07.2022год. 

№342. Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Хасково“. 

№343. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2022г. финансиран с целеви трансфер от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 296 на ОбС, т.2, 

приложение №2. 

№344. Даване на съгласие за разходване на средства, получени като допълнителен трансфер по 

ПМС № 326 от 12 октомври 2021г. 

№345. Даване на съгласие за разходване на средства от месечните обезпечения и отчисления за 

2022г. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на  18 000лв. 

№346. Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за 

регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на УПИ І-24 в кв. 204 по плана на гр. 

Любимец, Община Любимец. 

№347. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за заличаване 

на улица с о.т. 321а-820 и образуване на нов УПИ XLV, съставен от УПИ XLII, УПИ XLIV и УПИ 

ХХХVII в кв. 85, по плана на гр. Любимец. 

№348. Предоставяне под наем на помещение с площ 35,72 кв. м, разположено на партерен етаж в 

жилищен блок в кв. 60А, по плана на гр. Любимец, с адрес: гр. Любимец, ул. „Отец Паисий“ № 3, 

вх. А. 

№349. Приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2021 г. 

№350. Даване на съгласие  за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за 

регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 296-297 и  УПИ І-716 в 

кв. 56 по плана на с. Малко градище, Община Любимец. 

№351. Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 44077.67.15 по 

Кадастралната карта на землище с. Лозен. 

№352. Разрешение за изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП_ПЗ) с обхват 7 бр. поземлени 

имоти по действащата КК в землището на с. Йерусалимово. 

№353. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) с обхват УПИ XIV, кв. 191 по плана за регулация и застрояване на гр. Любимец, общ. 

Любимец. 



№354. Извършване  промени  по  бюджета  към  30 .09 .2022 г. 

№355. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2022г. финансиран с целеви трансфер  от 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 296 на ОбС, т.2, 

приложение №2. 

№356. Даване на съгласие за разходване на средства, получени като допълнителен трансфер по 

ПМС № 326 от 12 октомври 2021г. 

№357. Кандидатстване на Община Любимец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища и съоръженията към тях на територията на община Любимец” по обявена 

процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

№358. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта на землището на с. Белица, чрез 

делба на поземлен имот с идентификатор 03544.349.814. 

№359. Предоставяне под наем на земи, полски пътища и нефункциониращи напоителни канали от 

общински поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи за землищата на 

Община Любимец, разпределени със заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – 

Хасково, по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2022/2023 година. 

№360. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Любимец за 

2023 г. 

№361. Откриване процедура за избор на Управител и възлагане на управлението на „СБПЛР - 

Любимец“ ЕООД гр. Любимец, чрез провеждане на конкурс. 

№362. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2023 година. 

№363. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. от горските територии, 

собственост на Община Любимец 

№364. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2022г. финансиран с целеви трансфер 

Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 296 на Обс, т. 2, 

прилажение № 2. 

№365. Одобряване на план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, 

почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец 

за 2023 г. 

№366. Одобряване на 13 бр. Подробни устройствени плана – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с 

обхват 18 бр. поземлени имоти по действащата КК в землището на с. Васково. 



№367. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез обединяване на поземлени 

имоти с идентификатор 44570.992.9566, 44570.992.9530 и 44570.992.3485 в землището на гр. 

Любимец. 

№368. Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) с обхват 

поземлен имот № 24311.295.445 по действащата КК в землището на с. Дъбовец 

№369. Разрешение за изработване на ПУП – ПР /план за регулация/ за образуване на нов УПИ ХХ-

9578, УПИ XXI и нова улица с о.т. 900-901, в кв. 180, по плана на гр. Любимец. 

№370. Разрешение за изработване на ПУП – ПР /план за регулация/ за образуване на нови УПИ 

ХIII, УПИ XIV и УПИ XV, в кв. 171, по плана на гр. Любимец 

№371. Кандидатстване на Община Любимец с проект: „Обновяване на Гробищен парк - Любимец” 

по обявена от СНЦ „МИГ - Любимец - Ивайловград” покана по мярка 4  (код на мярката по ПРСР 

2014-2020 г. - 7.2) „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия“, по процедура чрез подбор на проектни 

предложения с № BG06RDNP001-19.645, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, 

чрез Водено от общностите местно развитие. 

№372. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 44570.243.43, с 

площ 253 кв. м., местност „Любимец“ по кадастралната карта на землището на гр. Любимец, обл. 

Хасково. 

№373. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща застроен урегулиран 

поземлен имот (УПИ) І – 944, целият с площ от 923 кв. м., в кв. 146,  по плана на гр. Любимец на 

собственика на законно построена върху нея сграда.  

№374. Попълване състава на Постоянните комисии в ОбС – Любимец. 

№375. Отчет за работата на ОбС-Любимец, за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. 

№376. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински 

съвет за периода м. юли – м. декември 2022 г. 

№377. Бюджетните разплащания на Община Любимец през 2023 година до приемане на бюджета 

на общината за 2023 година. 

№378. Определяне размера на основната месечна заплата на кмет на кметство село Малко 

Градище, община Любимец, считано от 01.01.2023 год. 

№379. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична 

общинска собственост.   

№380. Определяне на начина и конкретните количества за продажба на дървесина от горските 

територии, собственост на Община Любимец. 

№381. 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. 



№382. 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. 

№383. 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. 

№384. 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. 

№385. 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. - Отменено с 

Решение № 417 от 06.04.2023 г. 

№386. 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. 

№387. 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. 

№388. 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. 

№389. Одобряване на резултатите от проведен конкурс за избор на Управител и възлагане 

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

№390. Приемане на “Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

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

№391. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2022г. 

№392. Утвърждаване стойността на командировките на  Кмета на общината за периода 01.07.2022  

-  31.12.2022год. 

№393. Приемане на уточнен план и отчет на план-сметката за дейност „Чистота“ за 2022година. 

№394. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно  лице, работещо в 

общинска администрация и дейностите към нея считано от 01.01.2023год.  

№395. Приемане разчета за капиталовите разходи за 2023г., включващ всички източници  за 

финансиране.       

№396. 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. 



№397. 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. 

№398. 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. 

№399. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за  аквакултури и 

свързани с тях дейности – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 54033.77.68 в землището на с. Оряхово, общ. Любимец. 

№400. Определяне на представител на Община Любимец в общото събрание и управителния съвет 

на  сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ ЕИК 

176002446. 

№401. Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .12 .2022г. 

№402. Бюджетна прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. 

№403. Приемане на Общинска програма  за намаляване риска от бедствия в Община Любимец 

2022 – 2025. 

№404. Определяне предназначението на общинските жилища – 2023г. 

№405. 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”. 

№406. 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.“ 

№407. 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. 

№408. 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. 

№409. Прекратяване на съсобственост в УПИ I-716, в квартал 56, по плана на с. Малко градище, 

общ. Любимец.  

№410. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXI-“за КОО“, в кв.191, по плана на гр. 

Любимец.  



№411. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXII-“за КОО“, в кв.191, по плана на гр. 

Любимец. 

№412. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXI-“за стопанска дейност“, в кв.180, по 

плана на гр. Любимец. 

№413. Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ XXIV-“за стопанска дейност“, в кв.180, по 

плана на гр. Любимец. 

№414. 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. 

№415. 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“.  

№416. 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“. 

№417. 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. 

№418. 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“.  

№419. Изготвяне на Анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на 

общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията 

на община Любимец.  

№420. Общинска програма за закрила на детето в Община Любимец за 2023 г. 

№421. Приемане на отчетни доклади за дейността на народните читалища в Община Любимец за 

2022 г. 

№422. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец  за периода 

01.01.2022г. – 31.12.2022г. 

№423. Учредяване право на ползване върху поземлен имот частна общинска собственост, в 

землището на с. Лозен, общ.  Любимец  за устройването на пчелин. 

№424. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост 

върху УПИ ХVІI-495 и УПИ ХIV-495, в кв. 31А по плана на гр. Любимец. 

№425. Предоставяне под наем на терен, частна общинска собственост, представляващ урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XXIII – за полигон, в кв. 191, по регулационния план на гр. Любимец. 



№426. Даване на съгласие за продължаване срока на договор за наем на терен с площ 20 кв.м, 

представляващ част от тротоар, за поставяне на дървен навес пред регистриран търговски обект, 

на ул.“Бяло море“ № 62 в гр. Любимец. 

№427. Продажба на лек автомобил „НИСАН АЛМЕРА”, с рег. № Х 4181 ВС и лек автомобил 

„ШЕВРОЛЕТ АВЕО”, с рег. № Х 9965 ВР - собственост на Община Любимец.   

№428. Отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане участието на Стелиян Ангелов 

Гюзелев от гр. Любимец в Световни летни игри на „Спешъл Олимпикс“ в Берлин през 2023 

година. 

 

 


