ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Допълнение и
изменение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост на
Община Любимец за 2016 година
Докл.: инж.Aнастас Анастасов –Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 70
на ОбС, прието с протокол № 7 от 28.03. 2016 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.2, ал.2 и чл.3, ал.2 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост, Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Променя вида собственост от публична в частна на сграда с площ от 1510 кв.м.,
представляваща Комплексна обществена сграда на 4 (четири) етажа и сутеренен (подземен) етаж, с
конструкция: монолитна стоманобетонова – едроплощен кофраж и разгърната застроена площ –
8979 кв.м., находяща се в УПИ ХХІV – За общински съвет, културен дом, общ. хранене, магазини и
др. обществени сгради, пл. „Трети март“ в кв. 57 по плана на град Любимец, подробно описана в
АКТ №4064 за публична общинска собственост от 09.07.2014г.
II. Допълва и изменя Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост на Община Любимец за 2016 година в раздел ІІІ, т.2 – „Описание на имотите, които
Община Любимец има намерение да предложи през 2016 година за продажба“, както следва:
Таблицата по приложение №4 към раздел ІІІ, т.2 на програмата, се допълва с пореден №9 за
имот:
Сграда с площ от 1510 кв.м., представляваща Комплексна обществена сграда на 4 (четири)
етажа и сутеренен (подземен) етаж, с конструкция: монолитна стоманобетонова – едроплощен
кофраж и разгърната застроена площ – 8979 кв.м., находяща се в УПИ ХХІV – За общински съвет,
културен дом, общ. хранене, магазини и др. обществени сгради, пл. „Трети март“ в кв. 57 по плана
на град Любимец.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Любимец, да предприеме необходимите действия по
изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ
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