
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Продажба на земя – частна 

общинска собственост, представляваща застроен 

урегулиран поземлен имот (УПИ) І –За търговски нужди, 

целия с площ от 148 кв.м., в кв. 85А,  по плана на гр. 

Любимец на собственика на законно построена върху нея 

сграда. 

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

Любимец 

 

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 259 

 

на ОбС, прието с протокол  № 27 от 21.12.2021 година 

 

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

чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 и чл. 51 от 

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

 

     Общински съвет - Любимец                                                                

 

        Р Е Ш И: 

 

I. 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: 

УПИ I-за търговски нужди, с площ 148 кв. м., в кв. 85А, по плана на град Любимец, одобрен 

със Заповед №РД-09-445/29.07.2005г., на Кмета на Община Любимец. 

 

ІІ. Дава съгласие за продажба без търг или конкурс на УПИ I-за търговски нужди, с площ 148 

кв. м., в кв. 85А, по плана на град Любимец, одобрен със Заповед №РД-09-445/29.07.2005г., на 

Кмета на Община Любимец, частна общинска собственост, съгласно АОС №5556 от 11.10.2021 г, 

на Антоанета Гочева Драгова, собственик на законно построената в имота сграда „Магазин за 

хранителни стоки и офисна част“, и определя продажна цена 1 800,00 лв. (хиляда и осемстотин 

лева), без включен ДДС. 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Любимец да извърши всички последващи от решението 

действия. 
 

 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             

 


