ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Отдаване под наем
чрез публичен конкурс на спортен обект –
„Стадион“ – обект на публична общинска
собственост,
представляващ
Урегулиран
поземлен имот (УПИ) ІІІ-1706, целият с площ от
31 560 кв.м, в квартал 102а по регулационния
план на гр.Любимец, ведно с построените в него
сгради и съоръжения, подробно описани в Акт за
публична
общинска
собственост
№
66/09.03.1998г.
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 351
на ОбС, прието с протокол № 37 от 09.05.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.71 и чл.78 от ППЗФВС, в изпълнение на Програмата
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година (приета с Решение
№ 309 от 31.01.2018 г., допълнена и изменена с Решение № 331 от 02.04.2018 г. на Общински
съвет – Любимец),
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен конкурс спортен обект: Стадион –
публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-1706,
целият с площ от 31 560 кв.м, в квартал 102а по регулационния план на гр.Любимец, ведно с
построените в него сгради и съоръжения, подробно описани в Акт за публична общинска
собственост № 66/09.03.1998г. вписан в Служба по вписвания – Свиленград, дв. вх.№ 4429 от
17.12.2008г., ТОМ XVI, Акт.№ 59, партида 10140.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Любимец да организира подготовката и провеждането на
процедура за отдаване под наем чрез публичен конкурс на спортния обект, подробно описан в т.І
на настоящото решение, по реда на Раздел II, Глава девета от Правилника за прилагане на Закона
за физическото възпитание и спорта, за срок от 5 (пет) години, при първоначална годишна наемна
цена за спортния обект – 1000 лв.(хиляда лева) без включен ДДС.
ІІІ. Оправомощава Кмета на Община Любимец да определи останалите условия на конкурса и
в случай, че има избран кандидат, да сключи договор със същия.

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