
                                 ДО  

                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

                                                                                                          ..……………………………… 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

 

С В И К В А М 

 

ОбС-Любимец на тридесет и първо редовно заседание на 28.04.2022 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 Отчетни доклади за дейността на народните читалища в община 

Любимец за 2021 година. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

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

2022 г. 

Докл: Мария Стефанова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Свиленград 

3. Докладна записка относно: Извършване  промени  по  бюджета  към  30.04.2022 г. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

4.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 № 296 на ОбС, 

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

сгради публична общинска собственост. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

5.Докладна записка относно: Бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи 

и на разходите за местни дейности. 

Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

6. Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ IV-“за стопанска дейност“, в 

кв.27, по плана на с. Вълче поле, община Любимец. 

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

 

7.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ V-“за стопанска дейност“, в кв.27, 

по плана на с. Вълче поле, община Любимец. 

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

8. Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ VI-“за стопанска дейност“, в 

кв.27, по плана на с. Вълче поле, община Любимец. 

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

 

9.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-“за стопанска дейност“, в 

кв.27, по плана на с. Вълче поле, община Любимец. 

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

 



10. Докладна записка относно: Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, представляващи 

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

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

 

11. Докладна записка относно: Позиция и мандат за провеждане на редовно Общо събрание на „Асоциация по 

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

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

 

 

 

Забележки:  

- Отчетните доклади към докладната записка по т.1 от Дневния ред са изпратени на всички общински 

съветници по имейл и са на разположение за разглеждане в сградата на Общински съвет – Любимец.; 

- Приложенията към докладната записка по т.2, от Дневния ред, са публикувани на интернет 

страницата на Община Любимец – www.lyubimets.bg, раздел „Проекти за нормативни актове и 

решения” и са на разположение за разглеждане в сградата на Общински съвет – Любимец.; 

- Приложенията към докладната записка по т.5, от Дневния ред, са публикувани на интернет 

страницата на Община Любимец – www.lyubimets.bg, раздел „Отчет бюджет и баланс” и са на 

разположение за разглеждане в сградата на 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 26.04.2022 г. /вторник/ 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  26.04.2022 г. / вторник / от 15:30 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките: 6,7,8,9,10,11  

 

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 26.04.2022г. / вторник / от 16:00 часа в зала „Любимец”. 

Разглежда точките: 1,2  

                                                                                                                     

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                         / Мария Станкова/ 

http://www.lyubimets.bg/
http://www.lyubimets.bg/

