ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Отмяна на Решение
№ 491, прието с Протокол № 49 от 04.07.2019 г.
на ОбС- Любимец и приемане на ново решение за
продажба на застроен урегулиран поземлен имот
(УПИ)- частна общинска собственост, с
местонахождение с.Лозен, община Любимец.
Докл.: инж. Тодор Милев – Зам.-Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 502
на ОбС, прието с протокол № 50 от 20.08.2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и чл.47, ал. 1 от Наредба №2 за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I.Отменя Решение № 491, прието с протокол № 49/04.07.2019 г. на Обс- Любимец,
IІ. Общински съвет – Любимец дава съгласие за продажба, чрез публичен търг на 700/772
ид.части от УПИ I-227, целият с площ от 772 кв. м, в квартал 31 по плана на с. Лозен, ведно с
построените в него 2 бр. сгради, а именно: сграда - здравна служба, на един етаж, със застроена
площ – 80 кв.м и едноетажна пристройка към сграда - здравна служба, със застроена площ – 36
кв.м.
IIІ.Определя пазарна цена, която да бъде начална тръжна цена при провеждането на публичен
търг за продажба на имота по т.ІI от настоящото решение в размер на 4020,00 лв. без включено
ДДС (в това число, стойност на земята - 1860,00 лв.; стойност на сграда - здравна служба - 1490,00
лв.; стойност на пристройка към здравна служба - 670,00 лв.)
IV. Възлага на Кмета на Община Любимец да организира подготовката и провеждането на
процедурата по продажба, по реда определен в глава пета от Наредба №2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС Любимец
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