
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Продажба на дворно място с 

площ от 1645 кв.м, находящо се в урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІХ в кв.41, по регулационния план на село Георги 

Добрево, община Любимец, ведно с построените в него 2 бр. 

сгради. 

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

 

             

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 216 

 

на ОбС, прието с протокол  № 20 от 27.05.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, 

чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 и чл.47 от Наредба №2 за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС – Любимец, 

      Общински съвет - Любимец                                                                

     

    Р Е Ш И: 

 

І. Допълва и изменя Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

Община Любимец за 2021 година, както следва: 

В Приложение № 4 – "Характеристика на урегулирани поземлени имоти и сгради, които Община 

Любимец възнамерява да предложи за продажба през 2021 година“, се допълва следният имот: 

Дворно място с планоснимачен №179, с площ от 1645 кв.м, находящо се в УПИ ІХ-„за лагер на сезонни 

работници и клуб на партиите“ в кв.41, по регулационния план на село Георги Добрево, община Любимец, 

ведно с построените в него 2 бр. сгради – интернат (старо училище) с площ от 142 кв.м – масивна, 

двуетажна сграда и читалище с площ 140 кв.м – едноетажна, масивна сграда. 

 

ІІ. Дава съгласие за продажбата, чрез публичен търг на урегулиран поземлен имот дворно място 

планоснимачен №179, с площ от 1645 кв.м, находящо се в УПИ ІХ-„за лагер на сезонни работници и клуб на 

партиите“ в кв.41, по регулационния план на село Георги Добрево, община Любимец, ведно с построените в 

него 2 бр. сгради – интернат (старо училище) с площ от 142 кв.м – масивна, двуетажна сграда и читалище с 

площ 140 кв.м – едноетажна, масивна сграда., подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 

5488 от 11.05.2021 г., при начална тръжна цена от 12 535.00 лв (дванадесет хиляди петстотин тридесет и пет 

лв) без ДДС, както следва: 

1. За земя с площ 1645 кв.м – 4935.00 лв (четири хиляди деветстотин тридесет и пет); 

2. За сграда интернат (старо училище) с площ от 142 кв.м – 3800 лв (три хиляди и осемстотин); 

3. За сграда читалище с площ 140 кв.м – 3800 лв (три хиляди и осемстотин); 

 

III. Възлага на Кмета на Община Любимец да организира подготовката и провеждането на процедурата 

по продажба, по реда определен в глава пета от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост на ОбС Любимец. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


