
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Предоставяне под наем на терен, 

представляващ част от урегулиран поземлен имот (УПИ) 

XХХVI – за общ. хранене, магазини, обществени сгради, в кв. 

57, пл. “Трети март“, по регулационния план на гр. Любимец. 

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

 

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                      № 244 
 

на ОбС, прието с протокол  № 25 от 29.09.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл.14, ал.7 във вр. с чл. 14, ал.2 и ал.3 от Закона 

за общинската собственост и чл. 14, ал. 5 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост,    

     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 Таблица 3 – Нежилищни имоти, които ще бъдат предложени за отдаване под наем през 2021 година, 

се допълва следния имот: 

Терен с площ от 15 кв. м., представляващ част от имот публична общинска собственост, с 

местонахождение пл. “Трети март“, УПИ XХХVI – „за общ. хранене, магазини, обществени сгради“, в кв. 

57, по регулационния план на гр. Любимец, за поставяне на преместваем търговски обект. 

 

ІI. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, за срок от 5 (пет) години, терен с площ от 15 кв. м., 

представляващ част от имот публична общинска собственост, с местонахождение пл. “Трети март“, УПИ 

XХХVI – „за общ. хранене, магазини, обществени сгради“, в кв. 57, по регулационния план на гр. Любимец, 

за поставяне на преместваем търговски обект, съгласно одобрена схема-скица с указан начин за поставяне .    

   

ІII. Отдаването под наем на терена, подробно описан в т.ІІ, да се извърши чрез публичен търг по реда 

на глава пета от Наредба №2 на Общински съвет Любимец, при начална тръжна цена за годишен наем, в 

размер на 50 (петдесет) лева без ДДС. 

 

IV. Възлага на Кмета на Община Любимец, след влизане в сила на настоящото решение, да извърши 

всички необходими действия за неговото изпълнение. 

  

 

 

 
 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


