СПИСЪК
НА ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ на ОбС - ЛЮБИМЕЦ МАНДАТ 2015-2019г.
№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 от състава на Общински съвет-Любимец на един представител в Областния съвет
за развитие на област Хасково и един негов заместник.
№5. Преобразуване на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация – Любимец“ ЕООД гр.Любимец
№6. Определяне състава на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
№7. Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните.
№8. Приемане на “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,неговите комисии
и взаимодействието му с ОбА”.
№9. Избор на състав на постоянна комисия към ОбС- Любимец.
№10. Избор на състав на постоянна комисия към ОбС- Любимец.
№11. Избор на състав на постоянна комисия към ОбС- Любимец.
№12. Избор на състав на постоянна комисия към ОбС- Любимец.
№13. Избор на състав на постоянна комисия към ОбС- Любимец.
№14. Определяне на представител на общински съвет Любимец в Oбщото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България.
№15. Извършване промени по бюджета към 30 .09 .2015г.
№16. Предоставяне за безвъзмездно управление на Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – град Свиленград, лек автомобил - собственост на Община Любимец. –
Отменено с Решение №63/28.03.2016г.
№17. 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 2016г.
№18. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – за младежки клуб с площ от 473 кв.м.,
в едно с построената в него сграда – младежки клуб със застроена площ от 169 кв.м., на един етаж,
сглобяема конструкция, в квартал 17 по плана село Георги Добрево, община Любимец – частна
общинска собственост

№19. Продажба на земеделски имоти от общински поземлен фонд – частна общинска собственост.
№20. Разрешаване бракуване на Дълготрайни материални активи (транспортни средства)
собственост на Община Любимец и предаването им за скрап.
№21. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ -2066, с площ от 371кв.м. и урегулиран
поземлен имот (УПИ) ІІІ – 2065, с площ от 452кв.м., и двата за жилищно строителство в кв.132,
по плана на град Любимец, община Любимец.
№22. Сключване на договор за прекратяване на съсобственост
№23. Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Любимец, приета с Решение № 30 от 28.02.2008г., последно изменена и
допълнена с Решение № 370 от 18.12.2013г., на Общински съвет Любимец.
№24. Позиция и мандат за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
„Асоциация по ВиК Хасково”
№25. Определяне на представители на Община Любимец в Общото събрание на „Асоциация
общински гори“.
№26. Даване на имена на улици и спортни зали в гр.Любимец.
№27. Продажба на моторни превозни средства - собственост на Община Любимец - Изменено и
допълнено с Решение № 302/03.01.2018г.
№ 28. Приемане на “Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2015 година”.
№29. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински
съвет.
№30. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец
през 2016г.
№31. Приемане на общински план за младежта за 2016г.
№32. Приемане на годишния план за ползване на дървесина през 2016 год.
от горските територии собственост на Община Любимец
№33. Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината
за периода 01.07.2015 - 31.12.2015год.
№34. Приемане бюджета на ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ за 2016г. – Изменено и допълнено с Решение
№96/31.05.2016г.
№35. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015 – 2019г.
№36. Приемане на програма за управление на община Любимец за мандат 2015-2019г.
№37. 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

26.03.2003г., последно изменена и допълнена с Решение № 576 от 13.03.2015г., на Общински съвет
Любимец.
№38. Предоставяне на временна финансова помощ под формата на безлихвен заем на
СНЦ”Местна инициативна група-МИГ Любимец” със седалище град Любимец, адрес на
управление гр.Любимец, ул.,,Цар Освободител” №11, ЕИК/ БУЛСТАТ 176002446 за изпълнение
на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности” на
мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие” , с референтен №РД50-171 от 07.12.2015г. по
Програмата за развитие на селкити райони за периода 2014-2020г.
№39. Определяне на преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка Otoyol,
модел Е 27.14 School bus, 27+1 места, с регистрационен № СА 6107 КТ
№40. Придобиване на собственост от Община Любимец, по реда на чл.54 от Закона за държавната
собственост.
№41. Предоставяне под наем на земи и полски пътища 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.
№42. Съгласуване на технически проект за „Участък 3:Любимец от км 285+150 до км
287+450,Подобект 16: Западен обходен път на гр.Любимец по направление на път III-597“.
№43. Извършване промени по бюджета към 31 .12 .2015г.
№44. Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Любимец
към 31.12.2015 год.
№45. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец за периода
01.01.2015г. – 31.12.2015г
№ 46. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно лице, работещо в
общинска администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2016г. и 01.02.2016г. и
определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кмет на кметство, считано
от 01.02.2016год.
№47. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2016
година.
№48. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост.
№49. Продажба на Дълготрайни материални активи и активи в употреба, собственост на Община
Любимец.
№50. Даване на съгласие за създаване на нов „Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда“ по проект „Ефективна подкрепа,чрез
предоставяне на социални услуги“ на Община Любимец по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020.

№51. Кандидатстване с проект по Програма трансгранично сътрудничество между ГърцияБългария 2014-2020г.,по Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен
регион“, Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване,опазване,популяризиране и развитие на
природното и културното наследство.
№52. Кандидатстване с проект по Програма за трансгранично сътрудничество между България –
Турция, съфинансирана от инструмента за пред-присъединителна помощ,с номер на поканата
№2014TC16I5CB005-2015-1.
№53. Кандидатстване с проект по Програма за трансгранично сътрудничество между България –
Турция, съфинансирана от инструмента за пред-присъединителна помощ,с номер на поканата
№2014ТС16I5СВ005-2015-1
№54. Кандидатстване с проект по Програма за трансгранично сътрудничество между България –
Турция, съфинансирана от инструмента за пред-присъединителна помощ,с номер на поканата
№2014ТС16I5СВ005-2015-1
№55. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1570 целият с площ
от 378кв.м.,в квартал 96 по регулационния план на гр.Любимец, между Община Любимец и
Христо Ангелов Христов,чрез продажба на частта на общината. – Изменено с Решение
№100/31.05.2016г.
№56. Одобряване на ПУП/ПП/ – подробен устройствен план– Парцеларен план за изграждане на
кабелна линия СрН 20кV за външно ел. захранване на обект ,,За обществено обслужващи дейности
(автосервиз)” намиращ се в ПИ № 148013, землище на с. Георги Добрево, Общ. Любимец.
№57. Одобряване на ПУП/ПП/ – подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на
външен водопровод, за обект ,,За обществено обслужващи дейности (автосервиз)” намиращ се в
ПИ № 148013, землище на с. Георги Добрево, Общ. Любимец.
№58. Одобряване на ПУП/ПП/ – подробен устройствен план– Парцеларен план за изграждане на
кабелна линия НН 0.4кV за външно ел. захранване на обект ,,За обществено обслужващи дейности
(автосервиз)” намиращ се в ПИ № 148013, землище на с. Георги Добрево, Общ. Любимец.
№59. Разделяне на УПИ ІІ за поликлиника, в кв.31 по плана на гр.Любимец и промяна на
уличната регулация на улица „Шейново” с о.т. 53 – о.т. 551 и улица „Цар Симеон” с о.т. 101 – о.т.
551
№60. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти общинска собственост, във
връзка с реализацията на Проект BG161PO004- 1.0.01-0005 "Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридорите IV и IX, фаза 2: участък Първомай –
Свиленград”.
№61. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности.
№62. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „Закупуване на съдове за събиране на
битови отпадъци и един брой сметосъбиращ автомобил за транспортиране на отпадъците до

Регионалното депо в град Харманли” от Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда /ПУДООС/
№63. Отмяна на Решение №16,прието с Протокол №4 от 07.12.2015г. на Общински съвет –
Любимец
№64. Продажба на моторни превозни средства – собственост на Община Любимец.
№65. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за разделяне на
УПИ VІІІ - за селсъвет, читалище, ТКЗС, сладкарница и битов комбинат и промяна на
регулацията между него и улица с осови точки 91-107-106-105-901-109-110 в кв. 36 по плана на с.
Белица, Общ. Любимец.
№66. Изменение и допълнение на Наредба № 19 за организация и управление на Гробищните
паркове,реда и условията за извършване на погребения в община Любимец,приета с Решение №
132,Протокол № 17 от 13.09.2012г. на Общински съвет – Любимец.
№67. Допълнение на Решение №476 от 23.06.2014г.,на Общински съвет-Любимец,последно
допълнено и изменено с Решение №636 от 16.09.2015г.,на Общински съвет-Любимец.
№68. Продажба на поземлен имот №:031147 с площ от 0,942 дка по плана за земеразделяне на
землището на с.Малко градище,община Любимец.
№69. 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 и даване на съгласие за предоставянето им за общо и индивидуално ползване за
стопанската 2016/2017 година,по реда на чл.37и и чл. 37о от ЗСПЗЗ. - Отменено с Решение
№85/15.04.2016г.
№70. Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост на Община Любимец за 2016 година
№71. Определяне предназначението на общинските жилища – 2016г.
№72. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Любимец за 2015 година.
№73. Кандидатстване с проект по Програма трансгранично сътрудничество между Гърция –
България 2014-2020г., по Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен
регион“, Специфична цел (6d) „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие,
опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително
НАТУРА 2000 и екологосъобразни инфраструктури“
№74. Позиция и мандат за провеждане на редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково”.
№75. Дарение на част от имот общинска собственост на Министерство на здравеопазването.
№76. Актуализация на Решение № 559 прието с протокол № 56 от 09.02.2015 год. на Общински
съвет – Любимец, за придобиване на общинска собственост.

№77. Кандидатстване с проект по Програма за трансгранично сътрудничество между Гърция –
България 2014-2020 г.
№78. Промяна разчета за капиталовите разходи за 2016г., финансирани с преходния остатък от
целевия трансфер от Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 34
на ОбС, т.2 /Приложение №2/
№79. Предоставяне под наем без търг или конкурс на част от имот - частна общинска собственост.
№80. Определяне на представител на Община Любимец в сдружение с нестопанска цел - Местна
инициативна група на територията на общините Любимец и Ивайловград
№81. Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалища в община Любимец за
2015 година
№82. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Любимец за 2017г.
№83. Приемане на решение във връзка с молба с вх.№30/04.04.2016г. от Костадинка Гитова
Илиева за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на
децата:Антон Росенов Стоянов,Михаил Росенов Стоянов,Александър Росенов Стоянов,Иван
Росенов Стоянов,Атанас Росенов Стоянов.
№84. Даване на съгласие за участие като партньор на «СБПЛР-Любимец» ЕООД при
кандидатстване с проект по Програма за трансгранично сътрудничество между Гърция –България
2014-2020 г.
№85. Отмяна на Решение №69 на Общински съвет – Любимец, прието с протокол №7 от
28.03.2016 година
№86. 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, и даване на съгласие за предоставяне им за общо и индивидуално ползване за
стопанската 2016/2017 година, по реда на чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ.
№87. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска
собственост - река Селска в село Малко градище, общ. Любимец.
№88. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска
собственост - река Селска в село Вълче поле, общ. Любимец.
№ 89. Предоставяне на временна финансова помощ под формата на 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.
№ 90. Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Любимец за 2016 година
№ 91. Стратегия за развитие на социалните услуги в община Любимец (2016-2020г.)
№ 92. Приемане на годишния финансов отчет на „СБПЛР-Любимец“ЕООД гр.Любимец

№ 93. Допускане на промяна на Решение № 71, прието с Протокол № 7/28.03.2016г., във връзка с
постъпили искания на наематели за закупуване на общински жилища - неприето
№ 94. Допускане на промяна на Решение № 71, прието с Протокол № 7/28.03.2016г., във връзка с
постъпили искания на наематели за закупуване на общински жилища - прието
№ 95. Позиция и мандат за провеждане на извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково”
№ 96. Изменение и допълнение на Решение № 34 на ОбС, прието с протокол № 5 от 29.01.2016 г.
№ 97. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2016г. финансиран с целеви трансфери от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 34 на ОбС, т.2,
приложение №2
№ 98. Промяна разчета за капиталовите разходи за 2016г., финансиран с предходния остатък от
целевия трансфер от Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 34
на ОбС, т.2 /Приложение №2/ и допълнен с решение № 78
№ 99. Одобряване на собствено финансиране в изработването на проект за общ устройствен план
на община Любимец, съгласно Споразумение № РД-02-30-79 от 03.05.2016г. между Министерство
на регионалното развитие и благоустройството и община Любимец
№ 100. Изменение на Решение № 55 на Общински съвет Любимец, прието с протокол № 6 от
29.02.2016 година, поради допусната техническа грешка.
№ 101. Одобряване на ПУП - ПР за промяна предназначението на терен, предвиден за
озеленяване в нова улична отсечка с о.т. 1501 – 1502 – 1503, в кв. 102А, нова улична отсечка с о.т.
953-1501-1502-1503 /бул. „Марица“/ и нова улична отсечка с о.т.1501 – 211 /ул.“Оборище“/, по
плана на гр. Любимец.
№ 102. Промяна вида собственост от публична в частна на поземлен имот № 239024 с начин на
трайно ползване – нива и поземлен имот № 000833 с начин на трайно ползване – изоставена нива в
землището на град Любимец.
№ 103. Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост.
№ 104. Издаване на запис на заповед от община Любимец в полза на Министерство на труда и
социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството
му на Управляващ орган, представлявано от Лилия Стоянович във връзка с авансово плащане по
Договор № BG05М9ОР001-2.002-0258-С-01 Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на
социални услуги”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002
„Независим живот”.
№ 105. Поемане на общински дълг за реконструкция и обновяване на съществуваща сграда за
„Обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски градини, домашен социален патронаж и
административна част”.
№ 106. Разрешение за изработване на ПУП - ПР за разделяне на УПИ І - за училище в кв.45 по
плана на град Любимец.

№ 107. Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПР за обособяване на нов кв. 33А между
осови точки 49-520-9003-9002-9001-501, образуване на нов УПИ І - за озеленяване и отдих в кв.
33А по плана на гр. Любимец, с площ 1588 кв.м. и изменение на улична регулация на улица с
осови точки 550-506-501.
№ 108. Разрешение за изработване на ПУП-ПР за изменение на регулацията в УПИ ХХIV в кв.57
и УПИ ХII в кв.71 по плана на гр. Любимец.
№ 109. Разделяне на УПИ ІІ за поликлиника, в кв. 31 по плана на гр.Любимец и промяна на
уличната регулация на улица „Шейново” с о.т. 53 – о.т. 551 и улица „Цар Симеон” с о.т. 101 – о.т.
551.
№ 110. Одобряване на ПУП - ПР за разделяне на УПИ VІІІ - за селсъвет, читалище, ТКЗС,
сладкарница и битов комбинат и промяна на регулацията между него и улица с осови точки 91107-106-105-901-109-110 в кв. 36 по плана на с. Белица, Общ. Любимец.
№ 111. Уведомяване на „Асоцияция по ВиК - Хасково” за изградени и въведени в експлоатация
от Община Любимец ВиК системи и съоръжения, публична общинска собственост, след изготвяне
на протоколите за разпределение на активите по § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за водите /ПЗР към ЗВ/.
№ 112. Позиция и мандат за провеждане на извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково”.
№ 113. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от ноември 2015г. до юни 2016 г.
№ 114. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински
съвет.
№ 115. Подновяване срока на Договор за управление на Управителя на „СБПЛР-Любимец“ ЕООД
гр. Любимец
№ 116.
Даване на съгласие Община Любимец да сключи договор с „ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД за ползване под наем на имот - собственост на дружеството
№ 117. Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация – Любимец и звената
към нея
№ 118. Даване на съгласие Община Любимец да сключи договор за ползване под наем на
автомобил за сметосъбиране
№ 119. Попълване състава на постоянните комисии в ОбС – Любимец
№ 120. Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината за периода 01.01.2016
- 30.06.2016год.
№ 121. Извършване промени по бюджета към 30 .06 .2016г.
№ 122. Приемане отчета за изпълнението на бюджета и отчета на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Любимец към 30.06.2016г.

№ 123. 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 № 23 от 07.12.2015 г. на Общински съвет Любимец.
№ 124. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 125. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска
собственост – река Селска в село Белица, общ. Любимец.
№ 126. Учредяване право на ползване на част от поземлен имот №000833 – частна общинска
собственост, в землището на град Любимец за устройването на пчелин.
№ 127. Продажба на поземлени имоти, представляващи земеделски земи – частна общинска
собственост.
№ 128. Продажба на дълготрайни материални активи и активи в употреба, собственост на
Община Любимец.
№ 129. Прекратяване на съсобственост в УПИ I-561 целия с площ от 903 кв.м, в квартал 35 по
регулационния план на село Малко градище, между Община Любимец и Митко Николов
Камберов, чрез продажба на частта на общината.
№ 130. Делба на поземлен имот №000184 с площ от 11.708 дка, с начин на трайно ползване –
местен път в землището на с. Дъбовец, общ. Любимец и промяна начина на трайно ползване и
вида собственост на новообразувания имот №000186. - Отменено с Решение № 138/21.09.2016г.
№ 131. Промяна начина на трайно ползване и вида собственост на полски път, съставляващ
поземлен имот № 010063 с площ от 0.763 дка в землището на град Любимец. - Отменено с
Решение № 139/21.09.2016г.
№ 132. Учредяване право на строеж на гаражи в урегулирани поземлени имоти – частна
общинска собственост.
№ 133. Кандидатстване с проект „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система
на с. Лозен и с. Георги Добрево - Община Любимец”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ , подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г.
№ 134. Кандидатстване с проект ”Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в
Община Любимец, Област Хасково” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ , подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020г.
№ 135. Кандидатстване с проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Детска
градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец”, по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ , подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

№ 136. Кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна
пътна мрежа – Път HKV 2080 / III-809, Любимец – Изворово /Йерусалимово - /HKV – 1219/,
приблизителна дължина на участъка 6,22 км и Път HKV 1219 /Коларово – гр.Об. (Харманли –
Любимец) – Оряхово – Васково/, път HKV1082/ III-809, Любимец – Йерусалимово/ - Георги
Добрево – Граница общ. (Любимец – Свиленград) – Момково – Свиленград /II-55/ от км 3+730 до
км 6+112, L=2382.00 м и път HKV 2084/III – 597, Ивайловград – Дъбовец / Дъбовец – Вълче поле
от км 0+520 до км 3+087”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020г.
№ 137. Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на децата в
предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на
община Любимец.
№ 138. Отмяна на Решение № 130 на Общински съвет – Любимец, прието с протокол № 13 от
30.08.2016 година.
№ 139. Отмяна на Решение № 131 на Общински съвет – Любимец, прието с протокол № 13 от
30.08.2016 година.
№ 140. Актуализация на бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности.
№ 141. Извършване промени по бюджета към 30 .09 .2016г.
№ 142. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно лице, работещо в
общинска администрация и дейностите към нея, считано от 01.09.2016г.
№ 143. Издаване на Запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща текущи разходи и популяризиране на изпълнението на
стратегия за местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ Отменено с Решение № 249/03.07.2017г.
№ 144. Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните
№ 145. Определяне на нов терен за автобусна спирка в гр.Любимец
№ 146. Одобряване на ПУП - ПР за изменение на регулацията в УПИ ХХІV - за общински съвет,
културен дом, обществено хранене, магазини, обществени сгради, хотел, поща, градски съд и БНБ
в кв. 57 и УПИ ХІІ – за ОЖС в кв. 71 по плана на гр. Любимец.
№ 147. Промяна вида собственост от публична в частна на поземлен имот № 000284 с начин на
трайно ползване – храсти, в землището на село Дъбовец, общ. Любимец.
№ 148. Възмездно придобиване правото на собственост върху поземлен имот № 311054 с площ
от 2.138 дка, с начин на трайно ползване – нива, в землището на село Белица, общ. Любимец
№ 149. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 150. Промяна в състава на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

№ 151. Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Любимец, 2016-2020
година.
№ 152. Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Любимец, 2016-2020
година.
№ 153. Изменение и допълнение на Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и
дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община
Любимец, приета с Решение № 74, Протокол № 11 от 02.12.2004 година
№ 154. Изменение и допълнение на Наредба № 17 за отглеждането на животни на територията на
община Любимец, приета с Решение № 213 от 29.06.2010г., последно изменена и допълнена с
Решение № 537 от 19.12.2014 г., на Общински съвет Любимец.
№ 155. Приемане на Наредба за условията и реда по поемане, обслужване и управление на
общински дълг на община Любимец
№ 156. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Любимец
№ 157. Наредба за определяне на обстоятелствата, реда за вписване и водене на регистър на
общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Любимец
№ 158. 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 2017 г.
№ 159. 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 на
26.03.2003 г. на Общински Съвет-Любимец, последно изменена и допълнена с Решение №
37/29.01.2016г.
№ 160. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, приета с
Решение № 89/27.12.1996 г., последно изменена с Решение № 628/18.08.2015 г.
№ 161. Отмяна на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община
Любимец, приета с Решение № 204/21.05.2010 г. и приемане на нова Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Любимец
№ 162. Отмяна на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на
община Любимец, приета с Решение № 233 от 20.08.2010 г. Приемане на нова Наредба за опазване
на околната среда и изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Любимец.
№ 163. Кандидатстване с проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от
канализационната мрежа на гр. Любимец – отводняване на ул. „Сакар“ и ул. „Зорница“ с колектор
№ С1 и колектор № С2“ пред „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда“ / ПУДООС/
№ 164. Разрешаване демонтирането на две едноетажни сгради – сглобяеми конструкции,
представляващи временни административни сгради на Община Любимец, разположени в УПИ ІІІ

– 1556 – За център за спешна медицинска помощ и УПИ ІІ – 1556 – за училище, в кв. 97А по плана
на град Любимец
№ 165. Промяна начина на трайно ползване на полски път, съставляващ поземлен имот № 010063
с площ от 0.763 дка, в землището на град Любимец, за задоволяване на други земеделски нужди
№ 166. Даване на съгласие за предоставянето на Община Любимец на безвъзмездно право на
управление на археологическа недвижима културна ценност – Скален култов комплекс „Глухите
камъни“
№ 167. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 168. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 169. Разрешения за изработване и одобряване на задания за ПУП-Частично изменение на план
за регулация/ЧИПР/на гр. Любимец и ПУП- Парцеларен план/ПП/ за обект „Западен обходен път
на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)”
№ 170. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от юли 2016 г. до декември 2016 г.
№ 171. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински
съвет
№ 172. Приемане на бюджета на Община Любимец за 2017 г.
№ 173. Утвърждаване на численост и средна брутна работна заплата на едно лице, работещо в
Общинска администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2017 г., 01.02.2017 г. и
определяне размера на основните месечни заплати на кмет на кметство, считано от 01.01.2017 год.
№ 174. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост,
2017 година
№ 175. Приемане на „Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Любимец 2016 година“
№ 176. Приемане на Общински план за младежта за 2017 г.
№ 177. Приемане на годишния план за ползване на дървесина през 2017 год. от горските
територии собственост на Община Любимец
№ 178. Разсрочване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
№ 179. Отмяна на Решение № 637 на ОбС-Любимец, прието с протокол № 63 от 16.09.2015 г. и
въвеждане в съответствие административната услуга по издаване на разрешение за таксиметров
превоз на пътници
№ 180. Допълнение на Решение № 476 от 23.06.2014 г., на Общински съвет Любимец, последно
допълнено и изменено с Решение № 67 от 28.03.2016 г., на Общински съвет Любимец.

№ 181. Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим
имот-държавна собственост, от Община Любимец по реда на чл.54 от Закона за държавната
собственост.
№ 182. Безвъзмездно предоставяне на активи собственост на Община Любимец по Проект №4312-03-10, „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна
инициативна група на територията на Община Любимец” по подмярка 431-2 от ПРСР 2007-2013 г.
на Сдружение „ Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”.
№ 183. Безвъзмездно предоставяне на активи собственост на Община Любимец, придобити при
изпълнение на проекти изпълнявани по Програма ФАР ТГС България-Гърция и Програма ФАР
ТГС Българи-Турция, на НЧ „Братолюбие-1884” гр.Любимец.
№ 184. Сключване на договор за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на община Любимец с организация по оползотворяване на отпадъци от
опаковки - "Екопак България" АД
№ 185. Даване на съгласие Община Любимец да сключи договор за ползване под наем на
автомобил за сметосъбиране
№ 186. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 187. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 188. Сключване на споразумение във връзка с погасено по давност право на строеж
№ 189. 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.
№ 190. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение за търговска дейност с площ от 28
кв.м - публична общинска собственост, разположено на първи етаж в общинска сграда в квартал
37, УПИ І-СОНС по плана на с.Малко градище
№ 191. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ –общ., с площ от 331кв.м, за жилищно
строителство в кв.166, по плана на град Любимец, община Любимец
№ 192. Продажба на употребявани моторни превозни средства - собственост на Община Любимец
- Изменено и допълнено с Решение № 247/21.06.2017г.
№ 193. Промяна вида собственост от публична в частна общинска на търговска сграда, състояща
се от три търговски помещения с обща застроена площ 147.40 кв.м, находяща се в УПИ ХІV –
покрит пазар, кв.66 по плана на град Любимец.
№ 194. Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината за периода 01.07.2016
– 31.12.2016 год.
№ 195. Извършване промени по бюджета към 31 .12 .2016г
№ 196. Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 год.

№ 197. Позиция и мандат за провеждане на редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково”
№ 198. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец
през 2017 г.
№ 199. 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 2017/2018бгодина, по реда на чл.37 и чл.37о от ЗСПЗЗ
№ 200. Промяна вида собственост от публична в частна общинска на терен, попадащ в
урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV - За обществено обслужване в кв.57 по плана на град
Любимец.
№ 201. Даване на съгласие Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост чрез
покупко-продажба на два самостоятелни обекта в административна сграда, находяща се на пл.
"Трети март" №1, гр. Любимец
№ 202. Възмездно придобиване правото на собственост на ПИ № 3002, с площ 222.10 кв.м,
попадащ в границите на улица с о.т. 444-443, в кв. 82А, по плана на гр. Любимец
№ 203. Даване на съгласие Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост,
чрез покупко-продажба на УПИ VI – 1145 – енергоснабдяване, целия с площ от 912 кв.м., в едно с
масивна двуетажна Административна сграда – самостоятелен обект, със застроена площ от 155,40
кв.м. и разгъната застоена площ от 340,80 кв.м. на ул. „Граф Игнатиев” № 10, в кв. 80 по плана на
град Любимец
№ 204. Допълнение на Решение № 134, прието с Протокол № 13 от 30.08.2016 г. на Общински
съвет - Любимец
№ 205. Определяне на представител на Община Любимец в Извънредно общо събрание на
„Многопрофилна болница за активно лечение –Хасково“ АД
№ 206. Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Любимец за 2017
година
№ 207. Определяне предназначението на общинските жилища – 2017 г.
№ 208. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец за периода
01.01.2016г. – 31.12.2016г.
№ 209. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности
№ 210. Одобряване на доклад за „Междинна оценка на изпълнението на Общински план за
развитие 2014-2020 г. на Община Любимец“
№ 211. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Любимец за 2016 година“

№ 212. Одобряване на Проект за делба на имот №000184 с площ от 11.708 дка, с начин на трайно
ползване – местен път в землището на с. Дъбовец, общ. Любимец. Даване на съгласие за промяна
начина на трайно ползване на новообразуван имот №000186 - Отменено с Решение №
511/31.07.2017г. на Административен съд - Хасково
№ 213. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 214. Продажба на поземлени имоти, представляващи земеделски земи – частна общинска
собственост. /Изменено с Решение № 981/23.01.2018г. на Адм.съд – Хасково/
№ 215. Разрешаване промяна на регулация на улица с осови точки с номера 528-531-870 в кв. 178,
по плана на гр. Любимец
№ 216. Разделяне на УПИ ХХХVІ за обществено хранене, магазини и обществени сгради и
промяна на регулацията на улица с о.т. 446 – о.т. 447 в кв. 57 по плана на гр. Любимец
№ 217. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-12, целият с площ
от 1472 кв.м., в квартал 205 по регулационния план на гр.Любимец, между Община Любимец и
„Волан-05“ООД, чрез продажба на частта на общината.
№ 218. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІІ-1989, целият с
площ от 453 кв.м., в квартал 84 по регулационния план на гр.Любимец, между Община Любимец и
Георги Стефанов Петков от гр.Любимец, чрез продажба частта на общината.
№ 219. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на лек автомобил
№ 220. Продажба на моторни превозни средства - собственост на Община Любимец
№ 221. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2017г. в частта „Ремонт на улици и
съоръжения към тях”, финансиран с остатъка от целевия трансфер от Централен
бюджет с
ПМС № 347 от 08.12.2016г., в бюджета на община Любимец, приет с решение № 172 на ОбС, т.2,
приложение №3
№ 222. 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 №
217/26.03.2003 г. на Общински съвет-Любимец, последно изменена и допълнена с Решение №
159/07.12.2016 г.
№ 223. Даване съгласие за кандидатстване на Община Любимец пред Фонд „Социална закрила”
към МТСП с проектно предложение: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане
на Домашен социален патронаж – Любимец”
№ 224. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Любимец за 2018
година
№ 225. Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалища в община Любимец за
2016 година
№ 226. Приемане на "Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Любимец 2017-2021 г."

№ 227. Актуализиране размера на наема на общинските жилища
№ 228. Определяне размера на дневния оклад /храноден/ на децата в Детска ясла – Любимец
№ 229. Промяна вида собственост от публична в частна общинска на УПИ І - „За ветеринарна
лечебница“ в кв.189, по плана на гр. Любимец, с площ 2251 кв.м, ведно с построената в него
сграда със застроена площ 194 кв.м
№ 230. Актуализация на Решение № 560 на Общински съвет Любимец, прието с протокол № 56
от 09.02.2015 г., за придобиване на общинска собственост, по реда на чл.54 от Закона за
държавната собственост
№ 231. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2017г.финансиран с целеви трансфер от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 172 на ОбС, т.2,
приложение №3
№ 232. Извършване на разпоредителна сделка с дълготраен материален актив (транспортно
средство) собственост на Община Любимец
№ 233. Продажба на урегулирани поземлени имоти (УПИ) - частна общинска собственост,
находящи се в с. Васково, община Любимец
№ 234. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХVІ, пл.№2102 в квартал 127 по
регулационния план на гр.Любимец, с площ 258 кв.м.
№ 235. Продажба на поземлени имоти, представляващи земеделски земи – частна общинска
собственост
№ 236. 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
№ 237. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 238. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична
общинска собственост
№ 239. Приемане на Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки в цветни контейнери на територията на община Любимец 2017-2019 г.
№ 240. Приемане на годишния финансов отчет на „СБПЛР-Любимец” ЕООД за 2016 г.
№ 241. Приемане на решение във връзка с молба с вх. № 181/29.05.2017г. от Гинка Андреева
Йорданова за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата
Марияна Ангелова Димитрова и Емилия Ангелова Димитрова
№ 242. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2017г. в частта „Ремонт на улици и
съоръжения към тях”, финансиран с остатъка от целевия трансфер от Централен бюджет с ПМС №
347 от 08.12.2016г., в бюджета на община Любимец, приет с решение № 172 на ОбС, т.2,
приложение №3
№ 243. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от януари 2017 г. до юни 2017 г.

№ 244. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински
съвет
№ 245. Изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на общинската пътна мрежа и
улици в Община Любимец, приета с Решение № 76, Протокол № 11/02.12.2004 г.
№ 246. Изменения и допълнения на Наредба №7 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец, приета с Решение № 217 на
26.03.2003 г. на Общински съвет Любимец, последно изменена и допълнена с Решение №
222/31.03.2017 г.
№ 247. Изменение и допълнение на Решение № 192, прието с Протокол № 18/30.01.2017 г.
№ 248. Сключване на договор за сътрудничество с Организация по оползотворяване на отпадъци
от Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/
№ 249. Отмяна на Решение №143 на Общински съвет – Любимец, прието с протокол № 15 от
30.11.2016г.
№ 250. Издаване на Запис на заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща текущи разходи и популяризиране изпълнението на
стратегия за местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“.
№ 251. Предоставяне за безвъзмездно управление от Изпълнителна агенция „Борба с
градушките“, на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на
село Лозен и село Георги Добрево
№ 252. Одобряване на ПУП – ПР за изменение на регулацията на улица с осови точки с номера
528-531-870 от кв. № 178 по плана на гр. Любимец
№ 253. Предложение за включване на детска градина и училища на територията на община
Любимец в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година
№ 254. Предложение за включване на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”- село
Малко градище, община Любимец в Списъка със защитените детски градини и защитените
училища на Република България за учебната 2017/2018 година
№ 255. Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината за периода
01.01.2017 - 30.06.2017год.
№ 256. Извършване промени по бюджета към 30 .06 .2017г.
№ 257. Приемане отчета за изпълнението на бюджета и отчета на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Любимец към 30.06.2017г.
№ 258. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
на Община Любимец за 2017 година
№ 259. Маломерни паралелки в СУ „Желязко Терпешев” град Любимец
№ 260. Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните и църковните
настоятелства на територията на Община Любимец

№ 261. Определяне на представител на Община Любимец в Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена територия на „ВиК“ЕООД - Хасково
№ 262. Позиция и мандат за провеждане на извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково”
№ 263. Промяна вида собственост от публична в частна общинска на УПИ ХХХVІІІ - „За
комплексно обществено обслужване“ в кв.57, по плана на гр. Любимец, с площ 222 кв.м
№ 264. Дарение на имот, частна общинска собственост на Областна дирекция по безопасност на
храните - Хасково
№ 265. Продажба на поземлен имот № 010063 с площ от 0.763 дка по плана за земеразделяне на
землището на град Любимец
№ 266. Изменения и допълнения на Наредба № 9 за рекламната дейност на територията на
Община Любимец, приета с Решение № 220 на 26.03.2003 г. на Общински съвет Любимец
№ 267. Изменения и допълнения на Наредба №17 за отглеждането на животни на територията на
Община Любимец, приета с Решение № 213 на 29.06.2010 г. на Общински съвет Любимец,
последно изменена и допълнена с Решение № 154/30.11.2016 г.
№ 268. Даване на разрешение за подписване на Декларация по чл. 60, ал. 6, т.2 от Закона за
водите, във връзка с подаване на заявление за издаване на разрешително за водовземане от
подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за водоснабдяване на „Магазин за хранителни
стоки и кафе – аперитив”, с възложител „ММ МЕДЕМ" ЕООД гр. Пловдив
№ 269. Удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от общински поземлен фонд,
изтичащи преди 30.09.2018 г.
№ 270. Продажба чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХVІІІ- „За
комплексно обществено обслужване“, с площ от 222 кв.м., в кв. 57 по плана на гр. Любимец частна общинска собственост.
№ 271. Одобряване на ПУП-Частично изменение на план за регулация/ЧИПР/на гр. Любимец и
ПУП- Парцеларен план/ПП/ за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път
III-597 (Обходен път запад)”
№ 272. Кандидатстване с проект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система
на с. Георги Добрево“ пред „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда“ / ПУДООС/
№ 273. Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Любимец
(2017-2018г.)
№ 274. Извършване промени по бюджета към 30 .09 .2017г.
№ 275. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2017г.финансиран с целеви трансфер от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 172 на ОбС, т.2,
приложение №3
№ 276. Одобряване на промени в числеността и структурата на Обслужващите дейности към
Общинска администрация – Любимец

№ 277. Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Любимец за 2017 година, приета с Решение № 174 от 30.01.2017
г.
№ 278. Продажба на урегулирани поземлени имоти (УПИ) - частна общинска собственост,
находящи се в с. Васково, община Любимец
№ 279. Даване на съгласие за отдаване под наем на земите от общински поземлен фонд, включени
в Приложение № 1 на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017
г., приета с Решение № 174 от 30.01.2017 г. на Общински съвет – Любимец
№ 280. Продажба на помещение – частна общинска собственост, в кв.57, УПИ XXIV-за
обществени сгради, общ.съвет, общ.хранене и др., по плана на град Любимец
№ 281. Продажба на Урегулиран поземлен имот XXXV – за обществено обслужване, в кв.57 по
плана на град Любимец, ведно с построената в него Комплексна обществена сграда, съгласно Акт
№4811/13.03.2017 г. за частна общинска собственост - Изменено и допълнено с Решение №
301/03.01.2018г.
№ 282. Приемане на „План за действие на община Любимец в изпълнение на областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020г.)”
№ 283. Изменения и допълнения на Наредба №7 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец, приета с Решение № 217 на
26.03.2003 г. на Общински съвет Любимец, последно изменена и допълнена с Решение №
246/21.06.2017г.
№ 284. Допълнения на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост, приета с Решение № 101 на 29.01.2009 г. на Общински съвет Любимец, последно
изменена и допълнена с Решение № 564/09.02.2015 г.
№ 285. Даване на съгласие за участие на Община Любимец в търг с тайно наддаване по изп. дело
№ 26140002235/2014г. за масивна сграда - общежитие, със застроена площ от 638 кв. м, в УПИ
VII-16 с площ 2080 кв. м., в кв. 204 по плана на гр. Любимец
№ 286. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост
върху УПИ ХVІ-844 – „за КОО“, в кв. 42 по плана на град Любимец
№ 287. Даване на съгласие за преустройство и смяна на предназначение на УПИ VI – за
енергоснабдяване ведно със сграда в него и изработване на Подробен устройствен план - План за
застрояване
№ 288. Даване на съгласие за изработване на ПУП –частично изменение на план за регулация на
улица с о.т. 208-209-209а, по плана на гр . Любимец и обособяване на нов УПИ І – за КОО в нов
кв. 102а.
№ 289. Даване на съгласие за изработване на ПУП –частично изменение на план за регулация на
УПИ I – за общежитие в кв. 4, по плана на с. Оряхово
№ 290. Даване на съгласие за преустройство и смяна на предназначение на УПИ IХ – за ТКЗС
ведно със сграда в него, в кв. 21 по плана на с. Оряхово и изработване на Подробен устройствен
план - План за застрояване

№ 291. Приемане на годишния план за ползване на дървесина през 2018 год. от горските
територии, собственост на Община Любимец
№ 292. Приемане на „Оперативен план" - за спешно овладяване на процеса на съхнене и
провеждане на последващи лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на
нападенията от болести и вредители и контролиране процеса на трансформация на иглолистните
култури на Община Любимец
№ 293. 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 2017/2018 година
№ 294. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост
върху УПИ II – 2265 с площ от 369 кв.м., УПИ III – 2265 с площ от 298 кв.м., УПИ IV – 2265 с
площ от 322 кв.м., УПИ V -2265 с площ от 458 кв.м., всички в кв. 32А по плана на град Любимец,
одобрен със Заповед № РД-09-507/21.08.2015г. на Кмета на Община Любимец
№ 295. Определяне на представител на Община Любимец за участие в комисия за изработване на
областна здравна карта на Област Хасково
№ 296. 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 2018г.
№ 297. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец
през 2018 г.
№ 298. Приемане на решение във връзка с молба с вх.№ 275/06.12.2017г. от Сашо Асенов Митев
за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на децата Димитър
Ангелинов Методиев, Димитринка Сашева Митева, Катя Сашева Митева, Маламка Сашева
Митева, Стоян Сашев Митев
№ 299. 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 01.01.2018 год.
№ 300. Възмездно придобиване правото на собственост върху сграда, находяща се в УПИ VII-16,
в кв. 204 по плана на гр. Любимец
№ 301. Изменение и допълнение на Решение № 281, прието с Протокол № 31 от 08.11.2017 г. на
Общински съвет Любимец
№ 302. Изменение и допълнение на Решение № 27, прието с Протокол № 4/07.12.2015 г.
№ 303. Даване на писмено съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от
съществуващи водовземни съоръжения, с титуляр на разрешителното „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Хасково.
№ 304. Даване на име на улица в гр. Любимец с осови точки 572с, 572в, 572а, 1296

№ 305. Приемане на “Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2017 година”
№ 306. Отчет за работата на ОбС – Любимец, за периода от юни 2017г. до декември 2017 г.
№ 307. Отчет на Кмета на Община Любимец, във връзка с изпълнението на актовете на Общински
съвет
№ 308. Приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Любимец
№ 309. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2018 година.
№ 310. Изменения на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Любимец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
№ 311. Приемане бюджета на Община Любимец за 2018г.
№ 312. Избор на представител на Община Любимец в Общото събрание на съдружниците на
„ВГСТРОЙ“ ООД
№ 313. Заличаване и промяна на имена на улици в гр. Любимец.
№ 314. Предоставяне под наем без търг или конкурс на имот, частна общинска собственост
№ 315. Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот № 000716, в землището на с. Белица и
определяне на начин на трайно ползване на новообразуваните имоти без да се променя
предназначението на земята.
№ 316. Позиция и мандат за провеждане на редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково”
№ 317. 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 2018/2019 г., по реда Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
№ 318. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична
общинска собственост - река Каушка, с. Георги Добрево, общ. Любимец.
№ 319. Приемане на Общински план за младежта за 2018г.
№ 320. Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Любимец за 2018г.
№ 321. Извършване промени по бюджета към

31 .12 .2017г.

№ 322. Утвърждаване стойността на командировките на Кмета на общината за периода
01.07.2017-31.12.2017год.
№ 323. Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец за периода
01.01.2017г. – 31.12.2017г.

№ 324. Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 год.
№ 325. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности
№ 326. Даване на съгласие за кандидатстване с проект “Повишаване на привлекателността на
местни обекти с туристически потенциал, чрез подобрена инфраструктура за достъп” по Програма
Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, с номер на
поканата № 2014TC16I5CB005 – 2018–2
№ 327. Даване на съгласие за кандидатстване с проект “Развитие на туристическите богатства на
региона” по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 20142020, с номер на поканата № 2014TC16I5CB005 – 2018–2
№ 328. Определяне предназначението на общинските жилища – 2018г.
№ 329. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот (УПИ) I – „За хлебопекарна и
супермаркет”, целият с площ от 2560 кв.м., в квартал 82а, по регулационния план на гр. Любимец,
между Община Любимец и РПК „Постоянство” – гр. Любимец, чрез продажба на частта на
общината
№ 330. Промяна вида собственост от частна в публична общинска на урегулиран поземлен имот
(УПИ) IX – За кметство в кв.21 по плана на село Оряхово, Община Любимец
№ 331. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 309, прието с протокол № 34 от
31.01.2018г.
№ 332. 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 II – за
поликлиника, в кв.31 по плана на гр. Любимец, с обща застроена площ 823 кв. м., ул.
„Републиканска” № 38
№ 333. Промяна вида собственост от публична в частна общинска на лекарски кабинети – 5(пет)
бр. и част от IV-ти етаж , състоящ се от 9 помещения , разположени в сграда, находяща се в УПИ
II- за поликлиника, кв.31, ул. „Републиканска” № 38, гр. Любимец, подробно описани в Акт № 489
за публична общинска собственост от 15.09.2004г. с цел Увеличаване капитала на
„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Любимец” ЕООД
№ 334. Даване на съгласие Община Любимец да сключи договор за ползване под наем на имот –
собственост на Стоян Пенчев Стоянов с настоящ адрес: гр. Хасково, ул. „Веслец” № 37, ет.2, ап.27
№ 335. Разрешаване демонтирането на негодна за ползване и застрашена от самосрутване,
едноетажна сграда – сглобяема конструкция с площ от 81 кв.м., представляваща „Дом за услуги” в
УПИ I – за паметник, в кв. 50 по плана на село Георги Добрево, община Любимец
№ 336. Даване на съгласие за изработване на ПУП – частично изменение на план за регулация на
УПИ VI – за пазар на производителя и прокарване на нова улична отсечка в кв.204 по плана на гр.
Любимец
№ 337. Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на Община Любимец 2018 – 2028г.

№ 338. Извършване промени по бюджета към 31 .03 .2018г.
№ 339. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Любимец за 2017 година“.
№ 340. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Любимец за 2019
година
№ 341. Приемане на годишния финансов отчет на „СБПРЛ – Любимец” ЕООД за 2017г.
№ 342. Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 309 от 31.01.2018 г.
№ 343. Разрешаване демонтирането на негодна за ползване и застрашена от самосрутване
едноетажна сграда – сглобяема конструкция с площ от 100 кв.м., представляваща „Дом на
съветника” в ПИ № 000463, местност „Хасаря”, в землището на село Йерусалимово, обшина
Любимец
№ 344. Промяна вида собственост от публична в частна общинска на сграда с друго
предназначение, масивна конструкция на един етаж, находяща се в имот № 902008 в землището на
с.Малко градище
№ 345. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти № 000099 с площ 17,544 дка, №
000440 с площ 49,003 дка и № 000472 с площ 3,755 дка в землището на село Васково, община
Любимец
№ 346. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-813, целия с площ
от 782 кв.м., в квартал 61 по регулационния план на с.Малко градище, Община Любимец, между
Община Любимец и Димитринка Николова Юрганджиева от гр.Свиленград, чрез продажба частта
на общината
№ 347. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост
върху ПИ №2001 с площ 1569 кв.м и ПИ №2002 с площ 810 кв.м, находящи се в кв.50 по плана на
село Георги Добрево, община Любимец, одобрен със Заповед № 4106/18.12.1926 г.
№ 348. Даване на съгласие, Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост
върху ПИ №2444 с площ 245 кв.м, находящ се в кв.138 по плана на град Любимец, одобрен със
Заповед №РД-09-277/29.05.2008 г. на Кмета на Община Любимец
№ 349. Отдаване под наем на част от имот (тротоар), публична общинска собственост на Община
Любимец, за поставяне на преместваем обект (дървен навес) за осъществяване на търговска
дейност пред регистриран търговски обект, по реда на чл.56 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ)
№ 350. Отдаване под наем без търг или конкурс на поземлени имоти с № 018012, № 020004,
№023002, № 023004, № 023007, № 025010, № 026008, № 033007, № 033012 и № 034004 по плана за
земеразделяне на землището на село Георги Добрево, община Любимец
№ 351. Отдаване под наем чрез публичен конкурс на спортен обект – „Стадион” – обект на
публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1706,
целият с площ от 31 560 кв.м, в квартал 102а по регулационния план на гр. Любимец, ведно с
построените в него сгради и съоръжения, подробно описани в Акт за публична общинска
собственост № 66/09.03.1998г.

№ 352. Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) - частна общинска
собственост, с местонахождение с.Оряхово, община Любимец.
№ 353. Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) - частна общинска
собственост, с местонахождение гр. Любимец, община Любимец.
№ 354. Отмяна на Наредба № 24 за условията и реда на записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на
територията на община Любимец
№ 355. Даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за
промяна границите на УПИ ІV-1230, УПИ V-1229 и улица с осови точки 701-703, в квартал № 101
по плана на гр.Любимец.
№ 356. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2018г.финансиран с целеви трансфер от
Централен бюджет, в бюджета на община Любимец, приет с решение № 311 на ОбС, т.2,
приложение №3
№ 357. Промяна разчета на капиталовите разходи за 2018г. в частта „Ремонт на улици и
съоръжения към тях”, финансиран с остатъка от целевия трансфер от Централен бюджет с ПМС №
260 от 24.11.2017г., в бюджета на община Любимец, приет с решение № 311 на ОбС, т.2,
приложение №3
№ 358. Придобиване в собственост, чрез покупка на части от недвижими имоти, подлежащи на
отчуждаване за реализиране на обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на
път III-597 (Обходен път запад)”, общински обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, при условията на чл.21, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗОС.
№ 359. Одобряване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Любимец – окончателен проект.
№ 360. Кандидатстване с проект :„Намаляване на опасността от горски пожари на територията на
община Любимец“ по Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на
жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване и възстановяване на щети по
горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
№ 361. Даване на съгласие за разработване на Наредба за насърчаване на инвестициите с
общинско значение в община Любимец и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В
№ 362. Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на „Стопански постройки“ в ПИ
№ 031013, находящ се в землището на с. Малко Градище, общ. Любимец
№ 363. Учредяване възмездно право на строеж на гараж в урегулиран поземлен имот – частна
общинска собственост.
№ 364. Учредяване на възмездно право на пристрояване на сграда за „Пристройка към жилищна
сграда“ в УПИ І – 944 в кв. № 146 по регулационния план на гр. Любимец
№ 365. Обезщетяване със земеделска земя от общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за

собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр. 62 от 2010 г., доп. бр.61 от 2016 г.) във
връзка със Решение №272ЛБ/18.10.2017 г., на Общинска служба „Земеделие“ гр. Любимец
№ 366. Приемане на Отчетни доклади за дейността на народните читалища в община Любимец за
2017 година
№ 367. Изменение на Решение № 123 на Общински съвет – Любимец, прието с Протокол № 13 от
23.04.2009 г.
№ 368. Даване на съгласие Община Любимец да преотдава и да сключва договори за ползване
под наем на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ – 1079, целият с площ от 667 кв.м., в едно с
двуетажна масивна сграда в кв.57А по действащия регулационен план на град Любимец,
собственост на Стоян Пенчев Стоянов
№ 369. Отмяна на чл.20, ал.1, т.3 и чл.22, ал.1, т.6 на Наредба №17 за отглеждането на животни на
територията на Община Любимец, приета с Решение № 213 на 29.06.2010 г. на Общински съвет
Любимец, последно изменена и допълнена с Решение № 267 от 30.08.2017 г.
№ 370. Даване на съгласие за учредяване на еднократно право за прокарване на кабелна линия 20
kV през поземлени имоти, публична общинска собственост, с № 168011, 000459 и 168007,
местност „Пясъка”, в землището на с. Йерусалимово
№ 371. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване /ПУП – ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за търговски комплекс и
промяна на уличната регулация на улица с о.т. 82-81-80-148, в кв. 22 по плана на с. Георги
Добрево
№ 372. Допълнение на Приложение №1 от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 309 от 31.01.2018 г.
№ 373. Кандидатстване с проект : "Изграждане на спортна площадка за футбол на малки вратички
и баскетбол в УПИ ХХХI, кв. 130а по плана на гр. Любимец, община Любимец" по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
№ 374. Кандидатстване с проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
общински сгради в Община Любимец, в които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.

