ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 5/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 375
гр. Левски, 20.12.2017г.
относно: Разпореждане с общински имот № 000340 в землището на с. Градище
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2017г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ т.Б „Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за продажба” със следния имот:
- Поземлен имот с № 000340 с НТП „Овцеферма“ с площ 1.228 дка,
местност „Тараклъка”, категория IV в землището на с.Градище.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с № 000340 с НТП „Овцеферма“ с площ 1.228 дка, местност
„Тараклъка”, категория IV в землището на с.Градище, при първоначална тръжна
продажна цена 900.00 лева.
3. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по
продажба на имота.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9 и
чл.35, ал.1 от ЗОС и решение № 343/28.09.2017г. на ОбС-Левски за разделяне
на поземлен имот № 000323 в землището на с.Градище, като се обособят два
нови имота – имот № 000339 с НТП „Изградено торище“ и имот с № 000340 с
НТП „Овцеферма“. Във връзка с заявление от Георги Стефанов Георгиев от
с.Градище за закупуване на 1.000 дка от имот № 000323, целият с площ 28.518
дка в местността „Тараклъка“ с НТП „Изградено торище“ в землището на
с.Градище за изграждане на животновъден обект.
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