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 пето редовно заседание на 29.09.2021 г. /сряда/
от 16:00 часа в зала “Любимец” при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Докладна записка относно:. Одобряване на собствено финансиране по проект № BG06RDNP001.8–
004-0020 с наименование „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община
Любимец“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г. между Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция и община Любимец
Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
2. Докладна записка относно: Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021год.
Докл: Николай Георгиев Ценов – Н-к отдел/гл.счетоводител
3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба № 31 за отпускане на стипендии и финансово
подпомагане на студенти от Община Любимец.
Докл: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
4. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на терен, представляващ част от урегулиран
поземлен имот (УПИ) XХХVI – за общ. хранене, магазини, обществени сгради, в кв. 57, пл. “Трети
март“, по регулационния план на гр. Любимец.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
5. Докладна записка относно: Даване на съгласие за учредяване на еднократно право на прокарване
на кабелна линия ниско напрежение /НН/ през поземлени имоти (ПИ), публична общинска
собственост, с № 03544.310.4, 03544.310.53, 03544.254.1 и 03544.513.676 по кадастралната карта на
землището на с. Белица, община Любимец.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
6. Докладна записка относно: Даване на съгласие за учредяване на еднократно право на прокарване
на кабелна линия ниско напрежение /НН/ през имот частна общинска собственост, представляващ
УПИ ХІХ – за ОЖС в кв. 80 по плана на гр. Любимец
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
7. Докладна записка относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движение по
пътищата на територията на Община Любимецл
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец

8. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП –частично изменение на
план за регулация на УПИ I – за предприятие за преработка на червени вина и прокарване на нова
улична отсечка в кв. 215 по плана на гр. Любимец.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец
9. Докладна записка относно: Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ
устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват 18
бр. поземлени имоти по действащата КК в землището на с. Васково.
Докл: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на Община Любимец

Забележки:
- Проектът за Наредба № 31, по докладната записка от т.3 от Дневния ред, е качен в интернет
страницата на Община Любимец – www.lyubimets.bg, раздел „Проекти за нормативни актове”.
-

Част от приложенията, по докладната записка към т.9 от Дневния ред, са изпратени по имейл на
всички общински съветници. Същите 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 28.09.2021 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 28.09.2021 г. / вторник/ от 16:00 часа в зала “Любимец”.
Разглежда точките :3,5,9
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 28.09.2021г. / вторник / от 15:40 часа в зала „Любимец” .

Разглежда точките: 3,7
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 28.09.2021 г. / вторник /, от 15:40 часа в зала „Любимец”.
Разглежда точките: 3,7

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

