ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЛЮБИМЕЦ
6550 Любимец , площад”3-ти март” № 1, ет.3, тел.:03751/89-36

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Тел.
………………………………
Тел: 03751/8„Лица над 65 години”.9-36 Факс: 03751/ 83 78
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 Шестдесет и трето редовно заседание на 16. 09. 2015 г. /сряда/
от 17.00 ч.
в ОбС – Любимец /площад 3 март, №1, ет.3, стая №18/
при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ I-1, УПИ IIОбщински, УПИ ІІІ-19 и УПИ Х-19 в кв. 10 по плана на с. Белица и образуване на нова улица с о.т. 991 и
о.т. 992.
Докл.: инж. Христо Желев – Зам.Кмет на Община Любимец
2.Докладна записка относно Обезщетяване със земеделска земя от общински поземлен фонд по
реда на §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.62 от 2010г.,) във връзка със Съдебно
решение №147/17.05.1999г., на Районен съд Свиленград.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
3.Докладна записка относно: Обезщетяване със земеделска земя от общински поземлен фонд по
реда на §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.62 от 2010г.,) във връзка със Съдебно
решение № 256/29.12.2000 г., на Районен съд Свиленград.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
4.Докладна записка относно: Продажба на поземлен имот № 411001 с площ от 1.829 дка, по
плана за земеразделяне на землище на с. Белица, общ. Любимец
Докл.: инж. Христо Желев – Зам.Кмет на Община Любимец
5.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., и Решение № 592 от 02.06.2015 г., на
Общински съвет Любимец.
Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на Община Любимец
6.Докладна записка относно: Извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на
община Любимец
Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на Община Любимец

7.Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна на уличната регулация на улица с о.т.
300 – 308 – 744 – 743 по плана на гр. Любимец, като уличната регулация се постави в съответствие с
контура на построената жилищна сграда
Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на Община Любимец
8.Докладна записка относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПР за проектиране на нова
улична отсечка с о.т. 953 - 1501 - 211 върху терен общинска собственост, и преотреждане на терен
предвиден за озеленяване в нова улична отсечка с о.т. 1501-1502-1503 по плана на гр. Любимец.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
9.Докладна записка относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУППарцеларен план на трасе за проектиране на нова улична отсечка в ПИ № 001132 в землището на гр.
Любимец, собственост на МО.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – 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 12.09.2015 г., от 15.30 часа в новия ОбС-Любимец /бившата сграда на АПК, ет.3/
Разглежда точките: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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 12.09.2015 г., от 15.30 часа в новия ОбС-Любимец /бившата сграда на АПК, ет.3/
Разглежда точките:1,2,3,4,5.

Председател на ОбС : …………………..
/Мария Станкова/

