ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Даване на съгласие
Община Любимец възмездно да придобие
правото на собственост чрез покупко-продажба
на самостоятелен обект - офис в административна
сграда, находяща се на пл. "Трети март" № 1, гр.
Любимец
Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 412
на ОбС, прието с протокол № 42 от 31.10.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.6, т.1, във връзка с чл.5, т.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 година“, Раздел V, Таблица № 4 - „Описание на имотите, които община Любимец има
намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване“, като създава пореден
номер № 16 - „Самостоятелен обект в сграда: офис № 6, с площ 19.9 кв.м, находящ се в
Административна сграда, пл. "Трети март" №1, гр. Любимец“
ІІ. Дава съгласие Община Любимец възмездно да придобие правото на собственост, чрез
покупко-продажба на следния недвижим имот:
1. Самостоятелен обект в сграда – офис (стая) № 6, с площ от 19,90 кв.м, ведно с 1.60 %
идеални части от общите части и с принадлежащите идеални части от терена-земята, върху която е
построена административна сграда с пл. № 1072, находяща се в УПИ ХХХVІ – за обществено
хранене, магазини и обществени сгради, в кв. 57 по плана на гр. Любимец, одобрен с Решение №
146, прието с Протокол № 15 от 30.11.2016 г. на Общински съвет - Любимец, при съседи на офиса
– стая №7, стая № 5 и коридор.
ІІІ. Определя цена за възмездно придобиване правото на собственост чрез покупко-продажба
на самостоятелния обект, описан в т.ІI на решението, от 4700 лв. (четири хиляди и седемстотин
лева).
IV. Възлага на Кмета на общината да предприеме по-нататъшни действия по изпълнение на
решението.
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