
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно 

управление на Национална служба за съвети в земеделието 

(НССЗ) на помещение – частна общинска собственост, 

находящо се в град Любимец, пл.“Трети март“№ 1  

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

             

             Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                                       

                                                                        № 210 

 

 

на ОбС, прието с протокол  № 20 от 27.05.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост, и чл.13, ал.2 от 

Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, 

 

      Общински съвет - Любимец                                                                

  

    

    Р Е Ш И: 

 

       I. Дава съгласие да бъде предоставено на „Национална служба за съвети в земеделието“ – гр. София 

безвъзмездно за управление за срок от пет години, считано от датата на подписване на договора, 

самостоятелен обект в сграда, с площ 19,90 кв. м., представляващ стая (офис) №14, разположена на втори 

етаж на масивна триетажна административна сграда, в УПИ XXXVI-„за общ. хранене, магазини, обществени 

сгради“, в кв. 57 по плана на гр. Любимец, с административен адрес площад „Трети март“ №1, подробно 

описано в Акт за частна общинска собственост № 4944 от 15.01.2019 г. 

       

      II. Помещението да се ползва като административен офис на мобилен общински център (териториално 

звено) на „Национална служба за съвети в земеделието“ – гр. София с ЕИК: 130339616 при изпълнението на 

проект “Създаване на мобилни общински центрове за консултантски услуги по процедура № 

BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието 

чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“. 

       

    III. Възлага на Кмета на общината, след влизане в сила на настоящото решение, да сключи договор за 

предоставяне за безвъзмездно управление на имота, описан в т.I от настоящото решение с „Национална 

служба за съвети в земеделието“ – гр. София, с ЕИК: 130339616. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


