ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Делба на поземлен имот
№000184 с площ от 11.708 дка, с начин на трайно
ползване – местен път в землището на с. Дъбовец, общ.
Любимец и промяна начина на трайно ползване и вида
собственост на новообразувания имот №000186.
Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 130
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.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, и във връзка с чл.26, ал.1 от Наредба №49 от
5.11.2004г. на МЗХ за поддържане картата за възстановената собственост,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Одобрява проект за делба на имот №000184 с площ от 11.708 дка с начин на трайно
ползване – местен път, в местността „Д2 Боруна“ в землището на село Дъбовец с ЕКАТТЕ 24311,
общ. Любимец, публична общинска собственост и образуването на два нови самостоятелни имота, а
именно: имот №000188 с площ от 10.380 дка и имот №000186 с площ от 1.327 дка, като:
1. Дава съгласие да се извърши промяна на начина на трайно ползване на новообразувания
поземлен имот №000186 с площ от 1.327 дка, в местността „Д2 Боруна“ в землището на село
Дъбовец с ЕКАТТЕ 24311, общ. Любимец, от „местен път“ в „изоставена нива“ за
задоволяване на други земеделски нужди.
2. Променя вида собственост от публична в частна общинска собственост на новообразувания
поземлен имот №000186 с площ от 1.327 дка, подробно описан в т. І .1 на решението.
II. Възлага на Кмета на Община Любимец да извърши необходимите действия по изпълнение на
настоящото решение, съгласно законовите разпоредби.
Неразделна част от настоящото решение са: Проект за делба на имот №000184 от 04.05.2016г.,
скица-проект №Ф01092/04.05.2016г., и скица-проект №Ф01093/04.05.2016г.

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

1

