
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Определяне 

предназначението на общинските жилища – 2022г. 

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

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                      № 298 

 

на ОбС, прието с протокол  № 30 от 30.03.2022 година 

 

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

42 от Закона за общинската собственост  и  чл.12, ал.2 и ал.3 от Наредба №13 за реда и условията 

за отдаване под наем и продажба на общински жилища, 

      Общински съвет - Любимец                                                                

  

 

       Р Е Ш И: 

 

І. Определя предназначението на общинските жилища, както следва: 

 

А. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди с 

местонахождение- гр. Любимец: 

 

1. Жилищен блок кв.71, ул.”Ж.Терпешев”№ 6, вх.А, ет.1, двустаен апартамент  № 2 

 

2. Жилищен блок кв.33, ул.”Републиканска”№ 43, вх.Г, ет.3, тристаен апартамент № 7 

 

3. Жилищен блок кв.33, ул.”Републиканска”№ 43, вх. Г, ет.4, двустаен апартамент № 11 

 

4. Жилищен блок кв.33, ул.”Републиканска”№ 43, вх. Г, ет.4, двустаен апартамент № 12 

 

5. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 5, вх.Б, ет.2, едностаен апартамент  № 5 

 

6. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 3, вх.А, ет.2, двустаен апартамент № 8 

 

7. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 5, вх.А, ет.4, едностаен апартамент № 11 

 

8. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 3, вх.А, ет.4, едностаен апартамент  № 23 
 

9. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 3, вх.А, ет.4, едностаен апартамент № 24 

 

10. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 3, вх.А, ет.5, едностаен апартамент  № 31 

 

Б. Резервни жилища с местонахождение- гр. Любимец: 

 

1. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 3, вх.А, ет.1, едностаен апартамент № 2 



 

2. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 3, вх.Б, ет.1, двустаен апартамент № 5 

 

В. Ведомствени жилища с местонахождение- гр.Любимец: 

 

1. Жилищен блок кв.60а, ул.”Отец Паисий”№ 3, вх.А, ет.5, едностаен апартамент  № 30 

 

Г. За продажба на жилища: 

 

1.Четири броя апартаменти (два двустайни и два едностайни) в жилищна сграда – представляваща 

жилищен блок на два етажа, конструкция ЕПЖС, с местонахождение с.Оряхово, общ. Любимец,  в 

УПИ ІІ-209, кв.30 по регулационен план от 1969г. 
 

 

 

 

 

 

 

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

                                                / М.Станкова/ 

 
МС/ХИ                                            


