СПИСЪК
НА ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ на ОбС - ЛЮБИМЕЦ МАНДАТ 2019-2023г.
№1. Избор на комисия за избиране на Председател на Общински съвет.
№2. Избор на Председател на Общински съвет-Любимец.
№3. Избор на временна Комисия за актуализация на Правилника за организацията и дейността
Общински съвет-Любимец.
№4. Определяне състава на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
№5. Приемане на “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец,
неговите комисии и взаимодействието му с ОбА”.
№6. Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец.
№7. Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец.
№8. Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец.
№9. Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец.
№10. Избор на състав и председатели на постоянни комисии към ОбС- Любимец.
№11. Извършване промени по бюджета към 30 .09 .2019г.
№12. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2019г.финансиран с целеви трансфер от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 446 на ОбС, т.2,
приложение №2
№13. Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ ЕИК 176002446, със седалище и
адрес на управление: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11, като финансов ресурс за
управление на стратегията за Водено от общностите местно развитие.
№14. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец за
2020 г.
№15. Изменение и допълнение на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост, приета с Решение № 101/29.01.2009 г., последно изменена с Решение №
903 от 20.12.2017 г. на Административен съд- Хасково
№16.Одобряване на план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци,
почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец
за 2020 г.
№17. Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Любимец, приета с Решение № 217 от

26.03.2003 г., последно изменена и допълнена с Решение № 419 от 12.12.2018 г., на Общински
съвет Любимец
№18. Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Любимец, приета с Решение № 30 от 28.02.2008 г., последно изменена и
допълнена с Решение № 451 от 31.01.2019г., на Общински съвет Любимец.
№19. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
№20. Определяне състава на местна комисия за обществен ред и сигурност в община Любимец
№21. Предоставяне под наем на земи, полски пътища и нефункциониращи напоителни канали от
общински поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи за землищата на
Община Любимец, разпределени със заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ –
Хасково, по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
стопанската 2019/2020 година
№22. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска
собственост - река Селска в село Вълче поле, общ. Любимец.
№23. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска
собственост - река Селска в село Малко градище, общ. Любимец.
№24. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 34014.167.994 по
кадастралната карта на землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец.
№25. Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 03544.418.5 по
кадастралната карта (КК) в землището на с. Белица, общ. Любимец.
№26. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 год. от горските
територии, собственост на Община Любимец
№27. Одобряване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект
„Външен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14787.148.19, местност „АЗМАКА“
в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец“
№28. Одобряване на проект на подробен устройствен план-план за улична регулация (ПУППУР)(план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване) за
изграждане на околовръстна улица на гр. Любимец.
№29. Одобряване на промени в числеността и структурата на Общинска администрация –
Любимец и Обслужващите дейности към нея
№30. Определяне броя на кметските наместници в кметствата на селата: Лозен, с.Белица, с.Вълче
поле и с.Дъбовец, с.Георги Добрево, с.Йерусалимово, с.Оряхово и с.Васково, в които на 27
октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства
№31. Определяне от състава на Общински съвет-Любимец на един представител в Областния
съвет за развитие на област Хасково и един негов заместник.

№32. Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината за периода 01.07.2019
- 31.12.2019год.
№33. Извършване промени по бюджета към 31 .12 .2019г.
№34. Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 год.
№35. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно лице, работещо в
общинска администрация и дейностите към нея и определяне размера на основните месечни
заплати на кмет на община и кмет на кметство, считано от 01.01.2020год.
№36. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от юли 2019 г. до декември 2019 г.
№37. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински
съвет
№38. Приемане на “Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2019 година”
№39. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023
година.
№40. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2020 година.
№41. Приемане бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2020г.
№42. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Любимец 2020 – 2023 година
№43. Даване на съгласие за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за
регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 104-105-157 и УПИ V21 и VI-21 в кв. 30 по плана на с. Йерусалимово, Община Любимец
№44. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска
собственост – речно дере „Вереня”в село Малко градище, общ. Любимец.
№45. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска
собственост - река Селска в село Белица, общ. Любимец
№46. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 46574.267.962,
46574.901.74 и 46574.177.3 по кадастралната карта на землището на с. Малко градище, общ.
Любимец.
№47. Кандидатстване с проект по процедура „ Рехабилитация и модернизация на общинска
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” по програма
„Възобновяема енергия,енергийна ефективност, енергийна сигурност”, приоритетна ос
“Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините”, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, с номер
BGENERGY- 2.001.

№48. Позиция и мандат за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –
Хасково“
№49. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с
идентификатор 46574.70.13, в землището на с. Малко градище
№50. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с
идентификатор 34014.200.274, в землището на с. Йерусалимово
№51. Приемане на Програма за управление на Община Любимец за срока на мандат 2019-2023 г.
№52. Приемане на Общински план за младежта за 2020г.
№53. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Любимец
№54. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово плащане по
административен договор № BG06RDNP001-7.007-0007-C01 от 10 май 2019 г. по подмярка 7.2.
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" ,
процедура № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и
благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр.
Любимец”“ сключен между Община Любимец и ДФ „ Земеделие”.
№55. 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 № BG06RDNP001-7.007-0007-C01 от 10 май 2019 г. по подмярка 7.2.
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" ,
процедура № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и
благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр.
Любимец”“ сключен между Община Любимец и ДФ „ Земеделие”.
№56. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец
№57. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване, и определяне на правила за ползването им на територията на общината.
Приемане на годишен план за паша и задължения на общината и ползвателите за поддържането на
мерите, пасищата и ливадите; даване на съгласие за предоставянето им за общо и индивидуално
ползване за стопанската 2020/2021 г., по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи
№58. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири –
публична общинска собственост, с идентификатори 46574.267.962, 46574.901.74 и 46574.177.3 по

кадастралната карта на землището на с. Малко градище, общ. Любимец, в собственост на
държавата.
№59. Промяна на вида собственост на поземлен имот с идентификатор 34014.172.436 по
кадастралната карта (КК) в землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец.
№60. Предоставяне под наем на терен, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – общ.
за полигон, в кв. 191, бул. “Марица“, по регулационния план на гр. Любимец.
№61. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост върху
едноетажна сграда, представляваща „Магазин за плодове и зеленчуци“, с площ от 244 кв. м.,
находяща се в УПИ XIV-„Покрит пазар“, в кв. 66 по плана на гр. Любимец.
№62. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на
разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските
райони
№63. Поемане на общински дълг, чрез безлихвен заем от централния бюджет, за финансиране на
разходи за окончателни плащания по одобрен проект по Програмата за развитие на селските
райони
№64. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху
язовир „Нов стопанки двор”, представляващ водостопанска система – публична общинска
собственост, с идентификатор 54033.120.76 по кадастралната карта на землището на с. Оряхово,
общ. Любимец
№65. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху
язовир „Каменака”, представляващ водостопанска система – публична общинска собственост, с
идентификатори 54033.146.70 и 54033.156.750 по кадастралната карта на землището на с. Оряхово,
общ. Любимец
№66. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху
язовир „Хендека”, представляващ водостопанска система – публична общинска собственост, с
идентификатори 14787.63.214 и 14787.102.552 по кадастралната карта на землището на с. Георги
Добрево, общ. Любимец
№67. Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Любимец за 2020 година.
№68. Извършване промени по бюджета към 31 .12 .2019г.
№69. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец за периода 01.01.2019г.
– 31.12.2019г.
№70. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности
№71. Приемане на „Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки в цветни контейнери на територията на община Любимец за периода 2020-2022 г.“

№72. Кандидатстване с проект „Подобряване на материалната база чрез закупуване, доставка и
монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен
социален патронаж - гр.Любимец“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ 2020 г.
№73. Отдаване под наем на Терен № 10, представляващ част с площ 1,867 дка от урегулиран
поземлен имот (УПИ) VІ – за стопанска дейност, в кв. 191 по регулационния план на гр. Любимец.
№74. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост върху
поземлен имот с идентификатор № 54033.100.44, в землището на с. Оряхово.
№75. Определяне предназначението на общинските жилища – 2020г.
№76. Отмяна на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на
община Любимец /приета с Решение
№ 30/28.02.2008 г., последно изменена с Решение № 18
от 23.12.2019 г./ и приемане на нова Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Любимец.
№77. Извършване промени по бюджета към 31 .03 .2020г.
№78. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2019г. финансиран с остатъка от целевия
трансфер от Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 446 на ОбС,
т.2, приложение №2
№79. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г.финансиран с целеви трансфер от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 41 на
ОбС, т.2,
приложение №2
№80. Промяна характера на общинската собственост от частна в публична общинска на поземлени
имоти с идентификатори 44570.181.38 и 44570.181.41 по кадастралната карта на землището на гр.
Любимец.
№81. Даване на съгласие за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за
регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 241а-241б и УПИ
ХХІІІ-1656 в кв. 119 по плана на гр. Любимец, Община Любимец
№82. Изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Любимец.
№83. Временно подпомагане на фирми, търговци и производители на селскостопанска продукция,
засегнати от ограниченията, въведени след обявяването на извънредното положение.
№84. Приемане на годишния финансов отчет на “СБПЛР-ЛЮБИМЕЦ”ЕООД – гр. Любимец за
2019 г.
№85. Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалище в община Любимец за
2019 година

№86. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община
Любимец /приета с Решение № 89/27.12.1996 г. на ОбС- Любимец, изменена с Решение № 802 от
05.11.2019 г. на Административен съд- Хасково, изм. с Решение № 2349 от 13.02.2020 г. на
Върховен административен съд /
№87. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г.финансиран с целеви трансфер от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 41 на ОбС, т.2,
приложение №2
№88. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово плащане по
административен договор № BG06RDNP001-19.072-0003-C01/2020 от 21 януари 2020 г. по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо
оборудване в УПИ VIII, кв. 31 по плана на с. Лозен за подобряване на културния живот в Община
Любимец” сключен
между ДФ „ Земеделие”, „Местна инициативна група ЛюбимецИвайловград“ и Община Любимец
№89. 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 № BG06RDNP001-19.072-0003-C01/2020 от 21 януари 2020 г. по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо
оборудване в УПИ VIII, кв. 31 по плана на с. Лозен за подобряване на културния живот в Община
Любимец”, сключен между ДФ „ Земеделие”, „Местна инициативна група ЛюбимецИвайловград“ и Община Любимец“.
№90. Издаване на запис на заповед от Община Любимец в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово
плащане по договор за предоставяне на национално съфинансиране по програма ИНТЕРРЕГ V-А
Гърция - България с № РД-02-29-67от 05 май 2020 г. по Проект "Synergy between the people, the
cultural and the natural heritage in municipalities of Lyubimets, Ivailograd and Orestiada" сключен
между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Народно читалище
"Братолюбие -1884".
№91. Одобряване на проект на подробен устройствен план-план за улична регулация ПУП-ПУР
(план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване) за поземлени
имоти в бивш II и III стопански дворове и южният край на гр. Любимец до булевард „Одрин”.
№92. Даване на съгласие за изработване на Проект за изменение в кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище с. Белица, Община Любимец
№93. Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – Хасково“

№94. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „Green Urban Territory – Better Place
for Live”, Договор № В2.6d.12 / 01.07.2019г., по Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020г., одобрена с Решение на Европейската комисия №
С (2015)6283 от „Фонд за органите на местното самоуправлениe в България – ФЛАГ” ЕАД
№95. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „Синергия между хората, културното
и природно наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада”, Договор № В2.6с.17 /
21.01.2020г., по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България
2014-2020г., одобрена с Решение на Европейската комисия № С (2015)6283 от „Фонд за органите
на местното самоуправлениe в България – ФЛАГ” ЕАД
№96. Предоставяне на временна финансова помощ под формата на безлихвен заем на
НЧ”Братолюбие – 1884” гр.Любимец, за окончателни разплащания по проект „Синергия между
хората, културното и природно наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада”,
Договор № В2.6с.17 / 21.01.2020г., по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VA Гърция - България 2014-2020г., одобрена с Решение на Европейската комисия № С (2015)6283
№97. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от декември 2019 г. до юни 2020 г.
№98. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински
съвет.
№99. Приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2018 г.
№100. Приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2019 г.
№101. Промяна на вида собственост на част от УПИ XXIII-1656, с площ 96 кв. м., придаваема от
улица-тупик с о.т. 241А – 241Б, в кв. 119 по регулационния план на гр. Любимец.
№102. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Любимец за 2019 година“.
№103. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г.финансиран с целеви трансфер от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 41 на ОбС, т.2,
приложение №2.
№104. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлени имоти с
идентификатор 54033.103.6 и 54033.156.29 в землището на с . Оряхово.
№105. Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината за периода 01.01.2020
- 30.06.2020год.
№106. Извършване промени по бюджета към 30.06.2020г.
№107. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2020г. финансиран с остатъка от целевия
трансфер получен от Централен бюджет през 2019г., в бюджета на община Любимец, приет с
решение № 41 на ОбС, т.2, приложение №2.

№108. Приемане отчета за изпълнението на бюджета и отчета на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Любимец към 30.06.2020г.
№109. Определяне на представители на Община Любимец в Общото събрание на „Асоциация
общински гори“.
№110. Прекратяване на съсобственост в УПИ XXIII-1656, в квартал 119, по плана на гр.Любимец,
одобрен със Заповед № РД-09-232/14.05.2020 г., целият с площ от 567 кв.м., чрез продажба частта
на общината, представляваща придаваемо място от улица-тупик с о.т.241а-241б към УПИ XXIII1656, с площ от 96,00 (деветдесет и шест) кв.м.
№111. Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта, чрез делба на поземлен имот с
идентификатор 34014.200.532, в землището на с .Йерусалимово.
№112. Даване на съгласие за изработване на Проект на Подробен устройствен план - План за
регулация за изменение на уличната и дворищна регулация на улица с о.т. 990-991 и УПИ I – за
обществено жилищно строителство в кв.60А , по плана на гр.Любимец.
№113. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване
/ПУП- ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за техническа инфраструктура за ПИ №243.150.399, местност
„СТ 3 - КАРАТОПРАКА“, землище на с. Дъбовец, Община Любимец.
№114. Предоставяне под наем, чрез публичен търг на свободен нежилищен имот - частна
общинска собственост, представляващ помещение, с площ 140,66 кв.м, разположено на партерен
етаж в четириетажен жилищен блок с адрес: гр. Любимец, площад „Трети март“ блок № 3.
№115. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост
върху язовир „Еловица-2”, представляващ водностопанска система – публична общинска
собственост, с идентификатори 46574.267.962 и 46574.296.2 по кадастралната карта (KK) на
землището на с. Малко градище, общ. Любимец.
№116. Обявяване за публична общинска собственост на поземлен имот 46574.69.8 по
кадастралната карта (KK) на землището на с. Малко градище, общ. Любимец и даване на съгласие
за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост върху язовир „Лъга-Стойковия
завой”, представляващ водностопанска система – публична общинска собственост, с
идентификатори 46574.901.74, 46574.69.8, 46574.65.145 и 46574.73.5 по KK на землището на с.
Малко градище, общ. Любимец.
№117. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост
върху язовир „Хендека”, представляващ водностопанска система – публична общинска
собственост, с идентификатори 14787.63.214, 14787.102.552, 14787.65.553 и 14787.102.167 по
кадастралната карта (KK) на землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец.
№118. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост
върху язовир „Каменака”, представляващ водостопанска система – публична общинска
собственост, с идентификатори 54033.146.70, 54033.103.448 и 54033.156.751 по кадастралната
карта на землището на с. Оряхово, общ. Любимец.

№119. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване
/ПУП- ПЗ/ за ПИ № 44570.233.896, местност „КЕРМЕНЛИЯ“, землище на гр. Любимец, Община
Любимец.
№120. Даване на съгласие за продължаване срока на Договор за наем на част от имот- частна
общинска собственост от 24.08.2015 г., сключен между Община Любимец и "Местна инициативна
група-МИГ- Любимец-Ивайловград.
№121. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ обект –
общинска аптека с площ от 42 кв.м, находящ се на първи етаж в масивна сграда, в УПИ ІІ – за
поликлиника, в кв.31 по плана на гр. Любимец, с обща застроена площ 823 кв.м, ул.
„Републиканска“ № 38.
№122. Даване на съгласие за поправка на явна фактическа грешка в Договор за дарение от
08.04.2014 г., сключен между страните Соня Благоева Коларова и Община Любимец, вписан в
служба по вписванията- гр.Свиленград под Вх. рег. № 1381 от 11.04.2014 г., том 5, Акт № 49,
партида 12458.

