ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Даване на съгласие за
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация
за промяна границите на УПИ VІ-за паркинг и улица с осови
точки 51-51а-51б-51в, в квартал 35 по плана на с. Лозен.
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам.-Кмет на Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
на ОбС, прието с протокол № 14 от 24.11.2020 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и
параграф 8, ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ,
Общински съвет Любимец
Р Е Ш И:
1.Допълва и изменя Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2020 година на Общински съвет – Любимец в Раздел V, описание на имотите, които Община Любимец има
намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване с пореден № 12:
Поземлен имот № 404 с площ от 815 кв. м., като 345 кв. м. от него попадат в улица с о.т. 51-51а, а 470
кв.м. попадат в УПИ VІ-404 в кв. 35 по плана на с. Лозен.
2. Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за промяна
границите на УПИ VІ-404 и улица с осови точки 51-51а-51б-51в, в кв. 35 по плана на с. Лозен.
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост и промяна на
границите на УПИ VІ-404 и улица с осови точки 51-51а, в кв. 35 по плана на с. Лозен, със собствениците на
имота.
4. Определя пазарна цена на площта, която се придава към новообразувания урегулиран поземлен
имот, както следва:
- За 815 кв. м. към УПИ VІ - пазарна цена от 2853,00 /две хиляди осемстотин петдесет и три лв. без
ДДС/ или 3 423 /три хиляди четиристотин двадесет и три лв. и 60 ст. с ДДС/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ

