
                                 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 осемнадесето редовно заседание на 26.03.2021 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: Приемане отчета за изпълнението на бюджета на              

Община Любимец  за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. 

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

 

2. Докладна записка относно: Бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

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

 

3. Докладна записка относно: Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Любимец за 2020 година“. 

           Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община 

 

4. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и 

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

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

 

5. Докладна записка относно: 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. 

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

 

6. Докладна записка относно: 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. 

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

 



7. Докладна записка относно: 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. 

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

 

8. Докладна записка относно: 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. 

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

 

9. Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен 

воден обект – публична общинска собственост.  

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

 

 

 

Забележки:  

- Материалите по т.1 и т.2, от Дневния ред, са на разположение за разглеждане в 

сградата на Общински съвет – Любимец, както и на интернет страницата на 

Община Любимец - https://lyubimets.bg//, раздел „Отчет бюджет и баланс”; 

 

- По т.4 от Дневния ред - проектът за изменение и допълнение на Наредба № 7, е 

публикуван в интернет страницата на Община Любимец, раздел „Проекти за 

нормативни актове и решения”;  

 

 

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 25.03.2021 г. /четвъртък / от 15:30 часа в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : всички точки 

 

 

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 25.03.2021 г. / четвъртък/ от 15:30 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 

 

https://lyubimets.bg/


 

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 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в зала “Любимец”. 

Разглежда точките: 1, 2, 3, 4 

 

IV. ПК“Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и спорта и 

етническа интеграция” 

Председател: Недялка Нецова Белчева  

Членове: Иван Николов Цветков 

                Петя Атанасова Христозова  

                Мария Димитрова Кирякова  

                Таня Георгиева Видева 

 

Заседава на 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в зала “Любимец”. 

Разглежда точките : 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                     / Мария Станкова/ 


