
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно: 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 

Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на Община 

Любимец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 15 

 
на ОбС, прието с протокол  № 4 от 23.12.2019 година 

 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  

Общински съвет-Любимец 

 

 

Р Е Ш И :  
 

 

 

I. Общински съвет Любимец приема изменения на Наредба № 2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост, както следва: 

 

 

§ 1. Създава нова ал. 5 на  чл. 14, както следва: 

 

„Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се 

отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на чл. 14, ал. 2 ЗОС, след 

решение на общинския съвет. Части от имоти- публична общинска собственост, 

предоставени за управление по реда на чл.12 ЗОС, могат да се отдават  под наем, при 

условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният 

имот е предоставен за управление”. 

 

§ 2. Изменя текста на чл.16, ал. 1, както следва: 

 

   „Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни имоти- частна общинска 

собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, 



отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва от 

кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в настоящата наредба”. 

 

 

§ 3. Отменя текста на чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2 на ОбС- Любимец. 

 

§ 4. Изменя текста на чл. 18, както следва: 

 

„Наемните правоотношения по чл. 16 се прекратяват със заповед на кмета на общината 

по реда на чл.15а от ЗОС, а по чл.17 - по реда на чл.15 ЗОС. При възникване на належаща 

общинска нужда наемните правоотношения по чл.17 се прекратяват по реда на чл. 18 

ЗОС.” 

 

§ 5. Отменя  т.6  на Раздел I, от Тарифа /Приложение №1/ за определяне размера на 

цените при отдаване под наем на имоти и обекти-общинска собственост. 

 

 

II. Текстът на §8 от Заключителните разпоредби се изменя и добива следната редакция: 

След текста „…с Решение № 284 на Общински съвет- Любимец, прието с протокол № 32 от 

07.12.2017 г., се добавя текста „изменена и допълнена с Решение № 15, прието с Протокол 

№ 4  от 23.12.2019 г.“ 

 
 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                 / М.Станкова/ 
МС/МФ 

 


