ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Отдаване под наем
на част от имот (тротоар), публична общинска
собственост на Община Любимец, за поставяне
на преместваем обект (дървен навес) за
осъществяване на търговска дейност пред
регистриран търговски обект, по реда на чл.56 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 349
на ОбС, прието с протокол № 37 от 09.05.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и чл.53, ал.2 от Наредба № 8 за реда и условията за извършване на търговска дейност
и за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност на територията на Община Любимец,
във връзка с чл. 56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на
Община Любимец за 2018г.“, както следва:
В раздел ІІІ, т.Б „Нежилищни имоти“, Таблица № 3 се допълва с пореден № 4 за имот - Терен с
площ 20кв.м, представляващ част от тротоар за поставяне на дървен навес пред регистриран
търговски обект на ул.“Бяло море“ № 62 в гр.Любимец.
IІ. Дава съгласие за отдаване под наем без търг на терен с площ от 20 кв.м, по реда на чл.53,
ал.2 от Наредба № 8, за поставянето на преместваем обект – дървен навес, за осъществяване на
търговска дейност пред регистриран търговски обект на улица „Бяло море“ № 62, в УПИ ХХІV2145, кв.118 по плана на гр.Любимец, за срок от 5 (пет) години, представляващ част от имот
(тротоар) - публична общинска собственост.
Цената на месечния наем се определя по Приложение 1 на Наредба № 2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на Общинска съвет Любимец (1,50
лв./кв.м/месец, без включен ДДС).
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Любимец, след влизане в сила на настоящото решение да
сключи договор за наем, съгласно изискванията на Наредба № 2 за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на ОбС Любимец.

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