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 шесто редовно заседание на 06.03.2019 г.
/сряда/
от 17:00 ч.
в зала “Любимец” при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка относно: Изменение на Наредба № 28 за опазване на
околната среда и изграждане и опазване на зелената система на територията
на община Любимец, приета с Решение № 162, Протокол № 16/07.12.2016 г.
на Общински съвет Любимец
Докл.: Мария Станкова – Председател на Общински съвет - Любимец
2. Докладна записка относно: Определяне предназначението на общинските
жилища – 2019 г.
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Община Любимец
3. Докладна записка относно: 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 и пасищата; даване на съгласие за предоставянето
им за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г., по реда на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Община Любимец
4. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП – частично изменение
на план за регулация на кв. 20 и кв. 21 по плана на с. Оряхово.
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община Любимец

5. Докладна записка относно: Даване на съгласие, Община Любимец да
придобие възмездно правото на собственост върху УПИ ХХVІ-1079, в кв.
57А по плана на гр. Любимец
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Община Любимец
6. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на самостоятелен
обект, представляващ стая (офис) №4, с площ 19.90 кв.м, разположен на
втори етаж в триетажна масивна сграда с адрес: гр. Любимец, площад „Трети
март“ №1.
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Община Любимец
7. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на терен с площ от
33 кв. м, съставляващ УПИ ХХVІІІ – Общ., в кв. 178 по плана на гр.
Любимец, с адрес: гр. Любимец, бул. „Одрин“.
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община Любимец
8. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на помещение с
площ 20.00 кв.м, разположено на първи етаж в полумасивна двуетажна
сграда, цялата с площ от 120 кв.м., в УПИ VIII – общ. комплексно
обществено обслужване, в кв. 57А, по плана на гр. Любимец, с адрес: гр.
Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Община Любимец
9. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на помещение за
търговски обект, с площ 45.00 кв. м, разположено на партерен етаж в
жилищен блок в кв. 60А, по плана на гр. Любимец, с адрес: гр. Любимец, ул.
„Отец Паисий“ №3.
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община 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: Петя Атанасова Христозова
Членове: Донка Трифонова Козалиева
Снежана Тенчева Ганчева
Мария Димитрова Кирякова
Тръндю Иванов Тръндев
Силвия Тодорова Куртова
Михаил Димитров Димитров
Заседава на 05.03.2019 г. /вторник/, от 16:00 часа в Общински съветЛюбимец.
Разглежда точките : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

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: Силвия Тодорова Куртова
Членове: Тръндю Иванов Тръндев
Валентин Иванов Расоков
Николай Господинов Атанасов
Заседава на 05.03.2019 г. /вторник/, от 15:30 часа в Общински съветЛюбимец.
Разглежда точките: 1, 3, 4
III. ПК“ Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и
защита на детето”
Председател: Донка Трифонова Козалиева
Членове: Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева
Атанас Петков Атанасов
Ваня Атанасова Чуколова
Гергана Трифонова Караджонова
Заседава на 05.03.2019 г. /вторник/, от 15:30 часа в Общински съветЛюбимец.
Разглежда точките: 1, 2
IV. ПК“Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта
и спорта и етническа интеграция”
Председател: Валентин Иванов Расоков
Членове: Снежана Тенчева Ганчева
Мария Димитрова Кирякова
Петя Атанасова Христозова
Петър Благоев Петров
Заседава на 05.03.2019 г. /вторник/, от 15:30 часа в Общински съветЛюбимец.
Разглежда точките: 1

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

