
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Разрешаване премахването 

на 14 броя негодни за ползване и застрашени от 

самосрутване сгради в ПИ с идентификатор 

44570.474.927, местност „Долната ува”, по кадастралната 

карта (КК) на землището на гр. Любимец. 

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

Любимец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 176 

 

на ОбС, прието с протокол  № 17 от 26.02.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закон за общинската собственост, 

 

 

Общински съвет - Любимец  

                                                                         

  

    Р Е Ш И: 

  

 

І. Разрешава премахването на 14 броя сгради, находящи се в ПИ с идентификатор 

44570.474.927, местност „Долната ува”, по кадастралната карта (КК) на землището на гр. Любимец, 

подробно описани в акт за частна общинска собственост № 3536/15.08.2013 г., както следва: 

- сграда №1 (спално) – застроена площ 328 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1958 г.; 

- сграда №2 (учебен корпус) – застроена площ 297 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1973 г.; 

- сграда №3 (хранителен блок) – застроена площ 219 кв. м., на един етаж, масивна 

конструкция, построена 1958 г.; 

- сграда №4 (гараж) – застроена площ 269 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1976 г.; 

- сграда №5 (КП и УТ-укритие) – застроена площ 200 кв. м., на един етаж, масивна 

конструкция, построена 1976 г.; 

- сграда №6 (УТ-укритие) – застроена площ 225 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1976 г.; 

- сграда №7 (УТ-укритие) – застроена площ 182 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1976 г.; 

- сграда №8 (УТ-укритие) – застроена площ 225 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1976 г.; 

- сграда №9 (вещеви склад) – застроена площ 76 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1978 г.; 

- сграда №11 (склад АВ) – застроена площ 33 кв. м., на един етаж, масивна конструкция, 

построена 1986 г.; 



- сграда №12 (свинарник) – застроена площ 218 кв. м., на един етаж, полумасивна 

конструкция, построена 1963 г.; 

- сграда №15 (баня) – застроена площ 33 кв. м., на един етаж, полумасивна конструкция, 

построена 1963 г.; 

- сграда №16 (КПП) – застроена площ 52 кв. м., на един етаж, полумасивна конструкция, 

построена 1958 г.; 

- сграда №17 (склад) – застроена площ 7 кв. м., на един етаж, полумасивна конструкция, 

построена 1958 г.; 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Любимец да извърши необходимите действия по премахване на 

сградите, предаване на металните елементи от конструкцията им за скрап и отписването им от 

счетоводния баланс на Община Любимец. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                              / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                            


