
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Даване на съгласие, Община 

Любимец да придобие възмездно правото на собственост върху 

два броя урегулирани поземлени имоти – УПИ VІІ-403 и УПИ 

VІІІ-403, находящи  се в кв. 164 по плана на гр. Любимец. 

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

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                      № 267 

 
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. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, и чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 5, т. 2 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, в Раздел V, „Описание на имотите, които Община Любимец има 

намерение да придобие и способите за тяхното придобиване“, таблица 4, се добавят  т.12 и т.13 както 

следва: 

т. 12. УПИ VІI-403, в кв.164  по плана  на гр. Любимец, отреден за жилищно застрояване, с площ от 

516.00 кв.м., незастроен.   

т. 13. УПИ VІІI-403, в кв.164  по плана  на гр. Любимец, отреден за жилищно застрояване, с площ от 

516.00 кв.м., незастроен. 

 

ІІ. Дава съгласие Община Любимец да придобие възмездно правото на собственост чрез покупко-

продажба на:  

1. УПИ VІI-403, в кв.164  по плана  на гр. Любимец, отреден за жилищно застрояване, с площ от 516.00 

кв.м., незастроен;   

2. УПИ VІІI-403, в кв.164  по плана  на гр. Любимец, отреден за жилищно застрояване, с площ от 516.00 

кв.м., незастроен. 

  

ІІІ. Определя цена за придобиване на възмездно правото на собственост на посочените в т. ІІ на 

решението имоти, общо от 24 000,00 /двадесет и четири хиляди/ лв., в това число: 

1. За УПИ VІI-403, в кв. 164  по плана  на гр. Любимец, отреден за жилищно застрояване, както 

следва: 

Земя с площ от 516.00 кв.м. – 12 000.00/дванадесет хиляди/ лв.; 

2. За УПИ VІІІ-403, в кв. 164  по плана  на гр. Любимец, отреден за жилищно застрояване, както 

следва: 

Земя с площ от 516.00 кв.м. – 12 000.00/дванадесет хиляди/ лв.; 

      

    ІV. При условие, че няма наложени вещни тежести върху имотите, възлага на Кмета на общината да 

сключи договор за покупко-продажба на описаните в т. ІІ имоти на цена, определена в т. ІІІ на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


