ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Решение №91, прието с Протокол
№11 от 26.04.2012 година на Общински съвет Любимец
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 410
на ОбС, прието с протокол № 42 от 31.10.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.47 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Изменя и допълва Решение № 91, прието с Протокол №11 от 26.04.2012 г., изменено и
допълнено с Решение № 99, прието с Протокол № 13 от 29.05.2012 г., както следва:
§1. Точка 1 се допълва и придобива следния вид:
„1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти – частна
общинска собственост, а именно:
- УПИ І – за общ. кухня, в кв. 34, с площ от 413 кв.м., по плана на село Белица, общ.
Любимец, ведно с построените в него сгради – детска градина, със застроена площ от 80
кв.м, на един етаж, полумасивна конструкция и артелна, със застроена площ от 40 кв.м, на
един етаж, полумасивна конструкция, съгласно АОС № 787 от 07.11.2006 г.;
- УПИ VІІІ – за фурна, в кв. 34, с площ от 705 кв.м, по плана на село Белица, общ. Любимец,
ведно с построената в него сграда – склад, със застроена площ от 70 кв.м, на един етаж,
полумасивна конструкция, съгласно АОС № 786 от 07.11.2006 г.“
§2. Точка 2 се изменя и придобива следния вид:
„2. Одобрява начална тръжна цена за продажба на имотите, както следва:
2.1. За УПИ І – за общ. кухня, в кв. 34, с площ от 413 кв.м., по плана на село Белица, общ.
Любимец - 3980.00 лв. (три хиляди деветстотин и осемдесет лева), в това число:
 1110.00 лв. (хиляда сто и десет лева) без ДДС – за земята;
 2200.00 лв. (две хиляди и двеста лева) – за едноетажна полумасивна сграда със ЗП от 80
кв.м – детска градина;
 670.00 лв. (шестстотин и седемдесет лева) – за едноетажна полумасивна сграда със ЗП от 40
кв.м – артелна.
2.2. За УПИ VІІІ – за фурна, в кв. 34, с площ от 705 кв.м, по плана на село Белица, общ.
Любимец - 2850.00 лв. (две хиляди осемстотин и петдесет лева), в това число:
 1900.00 лв. (хиляда и деветстотин лева) без ДДС – за земята;
 950.00 лв. (деветстотин и петдесет лева) – за едноетажна полумасивна сграда със ЗП от 70
кв.м – склад /фурна/.“
§3. Точка 3 се изменя и добива следния вид:
1

„3. Възлага на Кмета на Община Любимец да организира подготовката и провеждането на
процедура по продажба на имотите, подробно описани в т.1 на настоящото Решение, по реда на
глава пета от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на
ОбС Любимец.
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