
                                 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 деветнадесето редовно заседание на 26.04.2021 г. /понеделник/  

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 на Отчетни доклади за дейността на народните читалища в община 

Любимец за 2020 година. 

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

 

2.  Докладна записка относно: Извършване  промени  по  бюджета  към  31 .03 .2021г. 

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

 

3. Докладна записка относно: 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. 

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

 

4. 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 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”. 

 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 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”. 

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

 

6. Докладна записка относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Любимец за периода 

2021-2027 г. 

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

 

7. Докладна записка относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за отглеждане на животни 

на територията на община Любимец. 

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

 

8. Докладна записка относно: 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". 

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



 

9. Докладна записка относно: 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. 

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

10. Докладна записка относно:  . Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) – частна общинска 

собственост, с местонахождение с. Васково,  община Любимец. 

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

 

11. Докладна записка относно: 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. 

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

 

12. Докладна записка относно: 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.   

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

 

13. Докладна записка относно: 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. 

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

 

14. Докладна записка относно: 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. 

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

 

15. Докладна записка относно: 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. 

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

 

 

Забележки:  

- Материалите по т.1 от Дневния ред са на разположение за разглеждане в сградата на Общински 

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

 

- Докладът по т.6 от Дневния ред е публикуван на интернет страницата на Община Любимец – 

www.lyubimets.bg , раздел „Проекти за нормативни актове”; 

 

- Докладната записка по т.7 е публикувана на интернет страницата на Община Любимец – 

www.lyubimets.bg , раздел „Проекти за нормативни актове”; 

 

 

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 

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


                               Валентин Иванов Расоков 

                               Мария Димитрова Кирякова  

Заседава на 23.04.2021 г. /петък / 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  23.03.2021 г. / петък./ от 15.50 часа  в зала  “Любимец”. 

Разглежда точките : 6,7,9,10,11,12,13 

 

 

 

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 23.04.2021г./петък/ от 15.00часа в зала “Любимец”. 

Разглежда точките: 1,6,7. 

 

 

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 23.04.2021г. /петък/ от 15.00 часа в зала “Любимец”. 

Разглежда точките : 6,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС……………………………. 

                                                                                                                      / Мария Станкова/ 


