
                                 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 двадесето редовно заседание на 27.05.2021 г. /четвъртък/  

от 16:00 часа в зала  “Любимец” при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. Докладна записка относно: Приемане на годишен финансов отчет на „СБПЛР – ЛЮБИМЕЦ” ЕООД – гр. 

Любимец за 2020 г. 

 Докл: Иван Радков Илиев – Управител на „Специализирана болница за продължително лечение и 

рехабилитация – Любимец” ЕООД гр. Любимец 

 

2.Докладна записка относно: Продажба на лек автомобил ВАЗ 21214, с рег. № Х6780ВВ - собственост 

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

 

3.Докладна записка относно: 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. 

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

 

4. Докладна записка относно: 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. 

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

 

5.Докладна записка относно: 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. 

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

 

6.Докладна записка относно: 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. 
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 

7. Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-“за КОО и стопански нужди“, 

в кв.4,  по плана на с. Оряхово, община Любимец. 

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

 

8.Докладна записка относно: 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. 
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 



9.Докладна записка относно: 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. 
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец 

 

 

Забележки:  

- Приложенията по т.1 от Дневния ред са на разположение за разглеждане в Общински съвет – 

Любимец и са изпратени на всеки общински съветник под форма на сканирано копие по имейл; 

 

 

 

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 26.05.2021 г. /сряда/ от 16:00  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  26.05.2021 г. / сряда/ от 15:30 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : 6,7,8 и 9 

 

 

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 26.05.2021г. /сряда/ от 16:00 часа в зала „Любимец” . 

Разглежда точките: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 


