ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение
№ 5/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 165
гр. Левски, 25.08.2016г.
относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
поземлен имот с идентификатор № 43236.401.3261, гр. Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.37,
ал.5 от ЗОС, чл.4б, ал.2 и чл.44, ал.6 от Наредба №4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет Левски,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2016г. в Община Левски, както
следва:
В Раздел III В. „Имотите, които Община Левски възнамерява
да предложи за учредяване на ограничени вещни права“, т.1
„Учредяване право на строеж“ се допълва със следния имот:
- поземлен имот с идентификатор 43236.401.3261, с площ 10
502 кв.м., с начин на трайно ползване „За друг вид производствен,
складов
обект“,
трайно
предназначение
на
територията
„Урбанизирана“,
гр. Левски, ул. „Промишлена зона“;
2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж
за срок до 31.05.2019г. в полза на ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, със
седалище и адрес на управление: гр. София - 1000, ул. “Уилям
Гладстон” № 67, представлявано от изпълнителен директор
РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА, върху поземлен имот с идентификатор
43236.401.3261, с площ 10 502 кв.м., с начин на трайно ползване
„За друг вид производствен, складов обект“, трайно предназначение

на територията „Урбанизирана“, гр. Левски, ул. „Промишлена зона“,
за изграждане на център за събиране и съхраняване на опасни
битови отпадъци, във връзка със съвместното реализиране на
проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно
съхраняване на опасни битови отпадъци“ по Българо-швейцарската
програма за сътрудничество“, на територията на Общината.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

