
                                 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 седемнадесето редовно заседание на 26.02.2021 г. /петък/ от  

15.30 часа в зала  “Любимец” при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

 

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

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и определяне на правила за ползването им 

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

ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите; даване на съгласие за 

предоставянето им за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г.,по реда на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 

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

 
 

2. Докладна записка относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване за ПИ № 54033.19.27, местност „Мандрата” в землището на с. 

Оряхово. 

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

 

 

3. Докладна записка относно: Промяна на вида собственост на поземлен имот с 

идентификатор 34014.167.994 по кадастралната карта (КК) на землището на с.Йерусалимово, 

общ. Любимец. 

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

 

 

4. Докладна записка относно: 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. 

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

 

 

5. Докладна записка относно: 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. 

           Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община 



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

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

изпълнението на стратегия за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец – 

Ивайловград”. 

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

 

       

7. Докладна записка относно: Разрешване премахването на 3 броя сгради в УПИ V – за 

стадион, в кв. 102А по плана на гр.Любимец 

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

8. Докладна записка относно: 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  

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

 

9.Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне на активи собственост на Община 

Любимец, придобити при изпълнение на проект „Съхранение на историческото и културно 

наследство” 

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

 

10. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез 

делба на поземлен имот с идентификатор 44570.616.23, в землището на гр. Любимец 

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

 

11. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на терен,представляващ урегулиран 

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

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

 

 

12. Докладна записка относно: Определяне предназначението на общинските жилища – 2021 

г. 

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

 

13. Докладна записка относно: Създаване на нова социална услуга звено „Асистентска 

подкрепа“, държавно –делегирана дейност 

  Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

 

Забележки:  

- Материалите по докладната записка от т.1 от дневния ред, са на разположение за 

разглеждане в Общински съвет – Любимец; 

 

- Скицата , описана като приложена в докладната записка по т.7, е на разположение за 

разглеждане в  Общински съвет – Любимец; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заседания на Постоянните комисии: 

 
I. Комисия по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на 

територията и благоустрояване, и нормативни актове” 

       Председател: Атанас Петков Атанасов  

              Членове: Владимир Николов Бамбалов  

                               Димитрина Александрова Димитрова 

                               Валентин Иванов Расоков 

                               Мария Димитрова Кирякова  

Заседава на 25.02.2021 г. /четвъртък./, от 15:30 часа в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : всички 

 

 

II. Kомисия по “ Земеделие, гори и води, опазване на околната среда и рационално 

използване на природните ресурси с общинско значение и развитие на селата в 

общината ” 

Председател: Валентин Иванов Расоков   

     Членове: Елена Георгиева Терзиева  

                     Таня Георгиева Видева 

                     Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева 

                     Донка Трифонова Козалиева 

Заседава на 25.02.2021 г. / четвъртък./, от 15:30 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : 1,2,3,4 

 

 

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

Председател:Донка Трифонова Козалиева 

     Членове: Атанас Петков Атанасов 

                       Недялка Нецова Белчева 

                       Димитрина Александрова Димитрова  

                       Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева 

Заседава на 25.02.2021 г./ четвъртък./, от 16:00 часа в зала “Любимец”. 

Разглежда точките: 12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                     / Мария Станкова/ 


