
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Даване на съгласие за 

продажба на  урегулиран поземлен имот УПИ ХХVIII – 

„За стопанска дейност и КОО “, с площ 1 037 кв.м, 

незастроен, в квартал 215, по действащия регулационен 

план на гр. Любимец, частна общинска собственост 

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

Любимец 

 

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 260 

 

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.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, 

 

     Общински съвет - Любимец                                                                

 

        Р Е Ш И: 

 

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

2021 година на Общински съвет – Любимец, като в приложение № 4 „УПИ и сгради, които Община 

Любимец възнамерява да предложи за продажба през 2021 г.“, с  имот, както следва: 

- УПИ ХХVIII – „За стопанска дейност и КОО “, с площ 1 037 кв.м, незастроен, в квартал 215, по 

действащия регулационен план на гр. Любимец.  

 

ІІ. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг на УПИ ХХVIII – „За стопанска дейност и КОО 

“, с площ 1 037 кв.м, незастроен, в квартал 215, по действащия регулационен план на гр. Любимец, 

частна общинска собственост. 

 

ІII. Определя пазарна цена, която да бъде начална тръжна при продажбата на имота, подробно 

описан в т. ІІ на настоящото решение от 33 000 (тридесет и три хиляди) лв. без ДДС.  

 

ІV. 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                                                             

 


