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
СВИКВАМ
ОбС-Любимец на двадесет и второ редовно заседание на 28.06.2021 г. /понеделник./
от 16:00 часа в зала “Любимец” при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка относно: Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца
на територията на община Любимец от учебната 2021/2022 година.
Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
2. Докладна записка относно: Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021
29.01.2021г.

година, приета с Решение №160 от

Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
3. Докладна записка относно: Учредяване на възмездно право на строеж за „Пристройка на един етаж

за склад към търговски обект“ в УПИ XVІ – за търговски обекти, в кв. № 66, по регулационния план
на гр. Любимец.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
4. Докладна записка относно: Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на
собственост върху два броя урегулирани поземлени имоти – УПИ І и УПИ VІ-2619, ведно с всички построени в
тях сгради, находящи се в кв. 215 по плана на гр. Любимец.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
5. Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-341, в квартал 31, по плана на с.

Георги Добрево, общ. Любимец.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
6. Докладна записка относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект –

публична общинска собственост – дере на река Алана, село Оряхово, общ. Любимец.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец

Забележки:
Материалите, по т.4 от Дневния ред, са изпратени по електронната поща на всички общински
съветници 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 25.06.2021 г. /петък/ от 16:00 часа в зала “Любимец”.
Разглежда точките : 2,3,4,5,6

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 25.06.2021 г. / петък./ от 16:15 часа в зала “Любимец”.
Разглежда точките :5,6
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 25.06.2021г. /петък/ от 16:30 часа в зала „Любимец” .
Разглежда точките: 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………………….
/ Мария Станкова/

