ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Придобиване в
собственост, чрез покупка на недвижим имот,
подлежащ на отчуждаване за реализиране на
обект „Западен обходен път на гр. Любимец по
направление на път III-597 (Обходен път запад)”,
общински обект от първостепенно значение –
публична общинска собственост, при условията
на чл.21, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗОС.
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 388
на ОбС, прието с протокол № 39 от 24.08.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
21, ал. 5, във възка с ал.4 и ал. 1 и чл.34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Любимец одобрява предварителното съгласие, постигнато със
собствениците на ПИ № 015058, за сключване на сделка - покупко-продажба за придобиване от
Община Любимец в собственост срещу сумата от общо 2 000лв. на следния недвижим имот:
- ПИ № 015058, целият с площ от 1100 кв.м., с начин на трайно ползване - лозе, VІ
категория, в местността „Читатски лозя”, при граници и съседи: имоти с №№ 015057, 01633,
001546, 015059, 016032 , ведно с трайните насаждения върху имота, находящ се в землището на
гр. Любимец, ЕКАТТЕ: 44570, общ. Любимец, обл. Хасково
2. Разрешава сключването на договор за покупко-продажба по силата, на който Община
Любимец да придобие в собственост срещу продажна цена от 2 000лв., описания в т.1 от
настоящото решение недвижим имот.
3. Възлага на Кмета на Община Любимец да издаде заповед и сключи договор за
покупко-продажба със собствениците на имота , описани в т.1 от настоящото решение, по
силата , на който Община Любимец да придобие в собственост срещу сумата от 2 000лв.,
описаните в т.1 от настоящото решение недвижим имот.
4. Възлага на Кмета на Община Любимец , при необходимост и със съгласието на
собствениците, за нуждите на финализиране на сделката да бъдат изготвени скици- проекти
на подлежащите на изкупуване части от имотите, описани в т.1 от настоящото решение.
5. Всички разходи за снабдяване с необходимите
документи по изготвянето и
вписването на договорите за покупко-продажба да бъдат за сметка на Община Любимец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/М.Станкова/
МС/МФ

1

