ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЮБИМЕЦ
6550 Любимец , площад”3-ти март” № 1, ет.3, тел.:03751/89-35

Тел.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

………………………………
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 четиридесет и първо редовно заседание на 25.09.2018 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: Даване на съгласие за безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост на водни обекти /язовири, водоеми, др.
изкуствена водна площ и водни съоражения/ – публична общинска
собственост в собственост на Държавата, съгласно условията на §33 от
Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите ( обн. ДВ, бр.55 от 03.07.2018г.)
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
2. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изработване на
Подробен устройствен план - План за регулация за изменение на дворищна и
улична регулация между улица с о.т. 103-104-105а и УПИ V-160, в квартал №
26 по плана на с. Малко градище
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община Любимец
3. Докладна записка относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на
част от имот – публична общинска собственост, представляващ сграда –
павилион, с площ от 10 кв.м., за извършване на търговска дейност, находящ
се в двора на НУ „Захари Стоянов“, град Любимец.
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Община Любимец
4. Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в
урегулирани поземлени имоти: УПИ ХХVІ-1406, целият с площ от 860 кв.м и
УПИ ХХVІІ-1406, целият с площ от 820 кв.м, в квартал 63, по регулационния
план на гр.Любимец, между Община Любимец и Ангел Стефанов Кошков,
чрез продажба на частта на общината.
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община Любимец

5. Докладна записка относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс
на част от имот, частна общинска собственост на Сдружение Ловно-рибарско
дружество “Сокол” гр. Любимец
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община Любимец

Заседания на Постоянните комисии:
I. 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: Силвия Тодорова Куртова
Членове: Тръндю Иванов Тръндев
Валентин Иванов Расоков
Николай Господинов Атанасов
Заседава на 20.09.2018 г. /четвъртък /, от 16:15 часа в Общински съветЛюбимец.
Разглежда точките: 1,2

II. Комисия по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси,
устройство на територията и благоустрояване, и нормативни актове”
Председател: Петя Атанасова Христозова
Членове: Донка Трифонова Козалиева
Снежана Тенчева Ганчева
Мария Димитрова Кирякова
Тръндю Иванов Тръндев
Силвия Тодорова Куртова
Михаил Димитров Димитров
Заседава на 20.09.2018 г. /четвъртък /, от 16:30 часа в Общински съветЛюбимец.
Разглежда точките : 1,2,3,4,5

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

