ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Учредяване право на
ползване на част от поземлен имот №000833 – частна
общинска собственост, в землището на град Любимец за
устройването на пчелин.
Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126
на ОбС, прието с протокол № 13 от 30.08. 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.39, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл.11, ал.2 от
Закона за пчеларството,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Допълва и изменя Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 година, в Раздел ІІІ, т.3 „Описание на имотите, които Община Любимец има
намерение да предложи през 2016 година за учредяване на ограничени вещни права“ с текста:
Част от поземлен имот №000833 целия с площ от 39.697 дка, с начин на трайно ползване –
изоставена нива, в местността "Любимец" по плана за земеразделяне на землището на град
Любимец, частна общинска собственост, съгласно АКТ №4754 от 21.07.2016г., за учредяване право
на ползване за устройването на пчелин.
ІІ. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване без търг или конкурс на Костадин
Костадинов Итов от град Любимец, върху част с площ от 2 дка от поземлен имот № 000833 целия с
площ от 39.697 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, в землището на град Любимец,
частна общинска собственост, съгласно АКТ №4754 от 21.07.2016г., за устройването на пчелин.
IIІ. Правото на ползване върху имота, подробно описан в т.ІІ от решението да се учреди за срок
от 5 години, при годишна цена от 20.00 лева/дка.
IV. Възлага на Кмета на Община Любимец да сключи договор за учредяване на възмездно право
на ползване, при условията на т.ІІ и т. ІІІ от настоящото решение.

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