
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Възмездно учредяване на 

безсрочно право на строеж на гаражи върху свободни терени, в 

УПИ ІІІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 33 

по регулационния план на град Любимец – частна общинска 

собственост. 

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

 

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                                                      № 292 

 
на ОбС, прието с протокол  № 29 от 28.02.2022 година 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост,  чл.42, 

ал.1, т.3, чл.55, ал.1 и ал.2 и чл.57 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 2022 

година, Раздел ІІІ, т.3 „Описание на имотите, които Община Любимец има намерение да предложи през 

2022 година за учредяване на ограничени вещни права“ с текста: 

      Терен №1, с площ от 27 кв.м., находящ се в УПИ ІІІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 

33, частна общинска собственост, съгласно АКТ №4707/20.04.2016 г., за учредяване право на строеж на 

гараж. 

      Терен №2, с площ от 27 кв.м., находящ се в УПИ ІІІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 

33, частна общинска собственост, съгласно АКТ №4707/20.04.2016 г., за учредяване право на строеж на 

гараж. 

Терен №21, с площ от 27 кв.м., находящ се в УПИ ІІІ – „За обществено жилищно строителство“ в квартал 

33, частна общинска собственост, съгласно АКТ №4707/20.04.2016 г., за учредяване право на строеж на 

гараж. 

 

IІ. Дава съгласие за възмездно учредяване на безсрочно право на строеж на гаражи, върху терени с № 1,2 

и 21, всеки с площ от 27,00 кв.м, с местонахождение: УПИ ІІІ -„За обществено жилищно строителство“, в 

кв.33 по действащия план на град Любимец, одобрен със заповед № 491/13.05.1998 г., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №4707/20.04.2016 г., при начална тръжна цена от 270,00 лева (двеста и 

седемдесет лв.), без включен ДДС, за всеки от терените.  

       

ІІI. Възлага на Кмета на Община Любимец да организира подготовката и провеждането на процедура за 

възмездно учредяване на безсрочно право на строеж, по реда на Наредба №2 на Общински съвет – Любимец. 

 
 

 

 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 

 
МС/ХИ                                            


