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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно: Прекратяване на 

съсобственост в УПИ VII-21, в квартал 30, по 

плана на с. Йерусалимово, общ. Любимец, 

целият с площ от 3077 кв.м., чрез продажба 

частта на общината, представляваща 

придаваемо място от улица към УПИ VII-21, с 

площ от 50 кв.м. 

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

Община Любимец  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

   № 318 

 

на ОбС, прието с протокол  № 33 от 30.05. 2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 59, ал.1, т.3 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 2022 година, както следва: 

В Приложение №4 – "Характеристика на урегулирани поземлени имоти и сгради, които 

Община Любимец възнамерява да предложи за продажба през 2022 година“, се допълва 

следният имот: 

Част с площ от 50 кв. м., от УПИ VII-21, целият с площ от 3077 кв.м., в квартал 30 по 

регулационния план на с. Йерусалимово, общ. Любимец; 

 

II. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в УПИ VII-21, в квартал 30, по 

регулационния план на с. Йерусалимово, общ. Любимец, одобрен със Заповед №РД-09-

134/04.03.2020 г., целият с площ от 3077 кв.м., между Община Любимец и Марийка Христакева 

Желязкова от с. Йерусалимово и наследници на Теню Василев Желязков, чрез продажба частта 

на общината, с площ от 50 кв.м. на Марийка Христакева Желязкова от с. Йерусалимово и 

наследници на Теню Василев Желязков и определя продажна цена от 160,00 лв. (сто и 

шестдесет лв.)  без ДДС на общинския имот, подробно описан в Акт № 5638 за частна 

общинска собственост от 11.05.2022 г. 

 

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

действия. 

        

 

 

 

 

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

/ М.Станкова/ 
 

МС/ХИ                      


