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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно:  
Продажба на поземлен имот, частна общинска 

собственост с идентификатор 44570.243.43, с площ 

253 кв. м., местност „Любимец“ по кадастралната 

карта на землището на гр. Любимец, обл. Хасково. 

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

Любимец 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

        № 372 

 

на ОбС, прието с протокол  № 39 от 21.12.2022 г. 

 

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

чл.8 ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47 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 на Община Любимец за 2022 година, както следва: 

В Приложение № 3 – Характеристика на имоти – земеделски земи, които Община Любимец 

възнамерява да предложи за продажба през 2022 година, се допълва следният имот: 

 

№ Землище на 

населено 

място 

Идентификатор 

по Кадастрална 

карта и 

кадастрални 

регистри 

Поземлен 

имот стар 

№ 

Описание на имота АОС 

№/дата 

16 гр. Любимец 44570.243.43 243043 за черната и цветната 

металургия, с площ 253 кв. 

м., в местността „Любимец“ 

5720/24.10.

2022 г. 

 

II. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска 

собственост с идентификатор 44570.243.43, с площ 253 кв. м., с начин на трайно ползване „за 

черната и цветната металургия“, в местност „Любимец“ по кадастралната карта на землището на 

гр. Любимец, обл. Хасково и определя пазарна цена, която да бъде начална тръжна цена от 2 

000.00 лв. (две хиляди лв.) без ДДС. 

 

IIІ. Възлага на Кмета на Община Любимец да организира подготовката и провеждането на 

процедурата по продажба, по реда определен в глава пета от Наредба № 2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС Любимец. 

 

 

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

/ М.Станкова/ 
 

МС/ХИ                     


