ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Обезщетяване със
земеделска земя от общински поземлен фонд по
реда на §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ бр. 62 от
2010 г., доп. бр.61 от 2016 г.) във връзка със
Решение №272ЛБ/18.10.2017 г., на Общинска
служба „Земеделие“ гр. Любимец
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 365
на ОбС, прието с протокол № 38 от 05.06.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и § 27, ал.1 и ал.2, т.3 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ бр. 62 от 2010 г., доп. бр.61 от 2016 г.),
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Дава съгласие във връзка с Решение № 272ЛБ/18.10.2017 г. на Общинска служба
„Земеделие“, гр. Любимец за определяне правото на обезщетение, да се предоставят в собственост
на наследниците на Руси Димитров Талалаев, бивш жител на гр. Любимец, следните имоти от
общински поземлен фонд:
1. ПИ № 017010 с площ от 5.109 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на
земята – VІ, в местността „Дъбичките“, по плана за земеразделяне на землището на град Любимец
ЕКАТТЕ 44570, общ. Любимец – частна общинска собственост, съгласно АКТ №2733 от
16.06.2011 г.
2. ПИ № 017011 с площ от 2.153 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на
земята – VІІІ, в местността „Дъбичките“, по плана за земеразделяне на землището на град
Любимец ЕКАТТЕ 44570, общ. Любимец – частна общинска собственост, съгласно АКТ №2732 от
16.06.2011 г.
ІІ. Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи от решението действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
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МС/ГА
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