ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Предоставяне под
наем без търг или конкурс на част от имот - частна
общинска собственост.
Докл.: инж.Анастас Анастасов - Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 79
на ОбС, прието с протокол № 8 от 15.04. 2016 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската
собственост и чл.17, 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 2016г., както следва:
В таблица №4 на раздел ІІІ, т.1, б. Б - Нежилищни имоти, които ще бъдат предложени за
предоставяне под наем през 2016 година, се допълва пореден номер:
№5 със следната информация: Помещение с площ от 24.50 кв.м, и помещение с площ от 9.50
кв.м, разположени на втори етаж и част от входното предверие на сградата с площ от 3.00 кв.м.,
разположено на първия етаж на полумасивна, двуетажна сграда с площ от 120.00 кв.м., в град
Любимец, кв. 57, УПИ VIII - общ. комплексно обществено обслужване, ул. "Цар Освободител"
№11; АОС № 2210 от 26.04.2010г.
ІІ. Дава съгласие да бъде отдадено под наем на сдружение "Местна инициативна група – МИГ Любимец" ЕИК 176002446, със седалище и адрес на управление: град Любимец, ул. „Цар
Освободител“ №11, за срок от пет години част от имот – частна общинска собственост,
представляващ полумасивна, двуетажна сграда с площ от 120.00 кв.м, в УПИ VIII - общ.
комплексно обществено обслужване в кв. 57 по плана на град Любимец, подробно описан в АКТ
№2210 от 26.04.2010г, а именно:
1. помещение с площ от 24.50 кв.м, разположено на втори етаж - за провеждане на срещи и
заседания;
2. помещение с площ от 9.50 кв.м, разположено на втори етаж – за архивно помещение;
3. част от входното предверие на сградата с площ от 3.00 кв.м, разположено на първия етаж - за
приемна и обслужване на хора с увреждания.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината, след влизане в сила на настоящото решение, да сключи
договор за отдаване под наем на имота, описан в т. ІІ на решението при месечен наем, определен в
размер на 0.70 лева/кв.м., съгласно Приложение №1 на Наредба №2 за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Любимец.
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