
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЛЮБИМЕЦ 

       

   

 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 Петдесет и девето редовно заседание на 02.06.2015 г. /вторник/  

от 17.00 ч. 

в зала “Любимец” при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

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

Любимец за 2015 година. 

   Докл.: Росица Димова Христова – Директор на Дирекция „Социално 

подпомагате“ гр. Свиленград. 

 

2.Докладна записка относно: Приемане на годишния финансов отчет на “СБДПЛР”ЕООД за 2014г. 

Докл.: Иван Радков Илиев – Управител на “Специализирана болница за 

долекуване продължително лечение и рехабилитация – Любимец”ЕООД гр.Любимец. 

 

3.Докладна записка относно: Приемане на решение във връзка с молба с вх.№31/06.04.2015г. от 

Димитър Христов Искрев за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонални пенсии на 

децата му Катя Димитрова Искрева, Софка Димитрова Искрева, Христина Димитрова Искрева, Алисия 

Димитрова Искрева и Мария Димитрова Искрева. 

Докл.: Мария Станкова – Председател на ОбС - Любимец 

 

4.Докладна записка относно: Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалища 

в община Любимец за 2014 година 
    Докл.: инж. Анастас Анастасов –  Кмет на Община Любимец 

 

5. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на  изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Любимец за 2014 година 

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

6.Докладна записка относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Любимец 

за 2016 г. 

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

 

7.Докладна записка относно: Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги в община Любимец 

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

 

      6550 Любимец , ул.”Цар Освободител” № 11 тел.:03751/89-36 

 

Тел.  

Тел: 03751/8„Лица над 65 години”.9-36 Факс: 03751/ 83 78 



8.Докладна записка относно: Допълнение на Решение № 476 от 23.06.2014 г., на Общински съвет 

Любимец, допълнено и изменено с Решение № 561 от 09.02.2015 г., на Общински съвет  Любимец 

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

 

9.Докладна записка относно: Утвърждаване на маршрутните разписания на нови курсове към 

автобусна линия №I; автобусна линия №III; автобусна линия №IV от общинската транспортна схема 

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

10.Докладна записка относно: Разрешаване демонтирането на негодна за ползване и застрашена от 

самосрутване, едноетажна сграда – сглобяема конструкция с площ от 160 кв.м., представляваща младежки 

клуб в село Белица, община Любимец. 

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец 

 

11.Докладна записка относно: Даване на съгласие за разделяне на УПИ I-„за читалище и магазин” 

в кв. 12 по плана на с. Вълче поле, община Любимец, на два самостоятелни имота: УПИ I-„за читалище и 

магазин” и УПИ XII-„за озеленяване” в кв. 12 по плана на с. Вълче поле, община Любимец. 

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

12.Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ ІV – за 

обществено жилищно строителство, за обществено хранене и административни нужди, кв. 66 по плана на 

гр. Любимец, като се раздели на две: УПИ Х – за обществено жилищно строителство, за обществено 

хранене и административни нужди и УПИ ХІ – за паркинг на леки автомобили 

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

13.Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна регулацията на улица „Желязко 

Терпешев” с о.т. 187, о.т. 184 и о.т. 208 по плана на гр. Любимец и терен предвиден за озеленяване, като 

същия се отреди за озеленяване и паркинг.         

   Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

14.Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна регулацията на улица „Граф 

Игнатиев” с о.т. 200 и о.т. 182  по плана на гр. Любимец, като се предвиди площ за паркиране на леки 

автомобили. 

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

15.Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ VІ – за 

търговски нужди, кв. 32А по плана на гр. Любимец, като се отреди в УПИ VІ -   за паркинг.     

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

16.Докладна записка относно: Промяна на вида собственост от публична общинска в частна 

общинска собственост на поземлен имот № 000197 с площ от 1.288 дка и поземлен имот № 000199 с площ 

от 4.978 дка в землището на с. Малко градище, общ. Любимец 

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

17.Докладна записка относно: Промяна на начина на трайно ползване за други земеделски нужди 

на поземлен имот № 951011 с площ  от 47.230 дка в землището на с. Малко градище, общ. Любимец. 

Докл.: инж. Христо Желев –  Зам.Кмет на Община Любимец  

 

 

 



Заседания на Постоянните комисии: 

 

ПК по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на територията и 

благоустрояване, и нормативни актове” 

Председател: Петя Атанасова Христозова  

Членове: Снежана Тенчева Ганчева   

Донка Трифонова Козалиева 

Георги Тенев Гайдажиев 

Лилия Богданова Балашева 

Михаил Димитров Димитров 

Петър Христов Димитров 

Заседава на 29.05.2015 г., от  16.00 часа в адм. сграда на ОбС-Любимец 

Разглежда точките: 4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16 и 17.  

ПК 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:Георги Тенев Гайдажиев 

Членове:Теню Николов Драгов 

Валентин Иванов Расоков 

Красимир Николов Катев 

Карамфил Димитров Дулев 

Заседава на 28.05.2015 г., от  16.00 часа в адм. сграда на ОбС-Любимец 

Разглежда точките:5,8,11,16 и 17  

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

Председател:Донка Трифонова Козалиева 

Членове: Гергана Трифонова Караджонова 

Петя Атанасова Христозова 

Снежана Тенчева Ганчева 

Гергана Христова Георгиева 

Заседава на 01.06.2015 г., от  16.30 часа в адм. сграда на ОбС-Любимец 

Разглежда точките:1,2,3,4,5,6,7,9, и 10.  

 

ПК по “Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и спорта и етническа 

интеграция” 

Председател:Теню Николов Драгов 

Членове:Снежана Тенчева Ганчева 

Петър Христов Димитров 

Валентин Иванов Расоков 

Ана Атанасова Гочева 

Заседава на 28.05.2015 г., от  16.00 часа в адм. сграда на ОбС-Любимец 

Разглежда точка: 5. 

 
Забележка:  Материалите по т.4, 5, 6, 7 и 8 са качени в сайта на Община Любимец и са на разположение за 

запознаване в Общински съвет. Материалите по т.3 са на разположение за запознаване в Общински съвет. 

 

 

 

        Председател  на ОбС : ………………….. 

                                                                                          /Мария Станкова/ 

 

 


