
 

 

       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 І-506 и улица с осови точки 901-

904, в квартал 12Г по плана на с. Лозен. 

Докл.: инж. Тодор Милев – Зам.-Кмет на Община Любимец                            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 137 
 

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 

§ 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 ІІІ, т. 2 Продажба, приложение № 4 „Характеристика 

на УПИ и сгради, които Община Любимец възнамерява да предложи за продажба през 2020 година“ с 

пореден № 97: 

 Част от улица с осови точки 901-902-903-904, с площ от 1933,00 (хиляда деветстотин тридесет и три) 

кв. м., находяща се в кв. №12Г по плана на с. Лозен. 

2. Дава съгласие  за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за промяна 

границите на УПИ І-506 и улица с осови точки 901-904, в квартал 12Г по плана на с. Лозен. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост и промяна на 

границите на УПИ І-506 и улица с осови точки 901-904, в квартал 12Г по плана на с. Лозен, със собственика 

на имота. 

4. Определя пазарна цена на площта, която се придава към съответния урегулиран поземлен имот, 

както следва: 

- За 1933 кв. м. към УПИ І-506 - пазарна цена от 6 770 /шест хиляди седемстотин и седемдесет лв. без ДДС/ 

или 8 124 /осем хиляди сто двадесет и четири лв. с ДДС/; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                              


