ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 7/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 406
гр. Левски, 22.02.2018г.
относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018г. /отдаване под наем на общински терен за
разполагане на пчелни семейства/
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4б, ал.2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ т.Ж “Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за отдаване под наем“ със следния имот:
Общински терен с площ 0.350 дка. в южната част на поземлен имот
43236.266.41, целият с площ 50.144 дка с начин на трайно ползване: За
защитно и изолационно озеленяване, в местността „Чомлекчията“ съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, за
селскостопанска дейност /разполагане на пчелни семейства/.
2. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 години на имота по
т.1, чрез публичен търг с явно наддаване, при първоначална тръжна годишна
наемна цена 84.00 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Левски следващите процедури по
провеждане на търга и сключване на договор за наем.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 20 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 от
ЗОС и чл.4б, ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Постъпило е заявление от Ивайло
Андреев Пъшев от гр.Левски, с вх.№ РД-94-00-181/09.02.2018г., който желае да
ползва под наем за срок от 10 години общински терен с площ 0.350 дка. в
южната част от поземлен имот 43236.266.41, целият с площ 50.144 дка. с начин

на трайно ползване: За защитно и изолационно озеленяване, в местността
„Чомлекчията“ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Левски, за селскостопанска дейност /разполагане на пчелни семейства/.
Имотът му е необходим, във връзка с кандидатстване по Програмата за
развитие на селските райони пред ДФЗ.
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”

