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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно:  
Предоставяне под наем на помещение с площ 

35,72 кв. м, разположено на партерен етаж в 

жилищен блок в кв. 60А, по плана на гр. 

Любимец, с адрес: гр. Любимец, ул. „Отец 

Паисий“ № 3, вх. А. 

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

Община Любимец 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

        № 348 

 

на ОбС, прието с протокол  № 37 от 13.10.2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона 

за общинската собственост, и чл. 15, ал. 1 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 г., раздел III, таблица №3 – Нежилищни имоти, които 

ще бъдат предложени за отдаване под наем през 2022 година, с текста: 

„Помещение за клуб на пенсионера, с площ 35,72 кв. м., разположено на партерен етаж в 

жилищен блок, в УПИ I-за обществено жилищно строителство“, в кв. 60А, по плана на гр. 

Любимец, с адрес: гр. Любимец, ул. „Отец Паисий“ № 3, вх. А – АОС №4844/29.11.2017 г.“. 

      II. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за търговска дейност, за срок от 5 години, 

помещение за клуб на пенсионера, с площ 35,72 кв. м., разположено на партерен етаж в жилищен 

блок, в УПИ I-за обществено жилищно строителство “, в кв. 60А, по плана на гр. Любимец, с 

адрес: гр. Любимец, ул. „Отец Паисий“ № 3, вх. А, подробно описано в АОС № 4844 за частна 

общинска собственост от 29.11.2017 г. 

     III. Отдаването под наем на обекта, подробно описан в т.ІI, да се извърши чрез публичен търг, 

по реда на глава пета от Наредба №2 на Общински съвет Любимец, при начална тръжна цена за 

месечен наем в размер на 120 (сто и двадесет) лева без ДДС. 

      IV. Възлага на Кмета на Община Любимец, след влизане в сила на настоящото решение, да 

извърши всички необходими действия за неговото изпълнение. 

 

 

 

 

 

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

/ М.Станкова/ 
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