ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 18/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 433
гр. Левски, 29.03.2018г.
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Левски и физическо
лице върху сграда, находяща се в гр.Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС и чл.42,
ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Левски,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община
Левски и Милена Илиева Милчева върху сграда с идентификатор
43236.401.2524.1 цялата със застроена площ 203 кв.м., построена в поземлен
имот с идентификатор 43236.401.2524 /номер по предходен план: 1539, парцел
I, квартал 67/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Левски, одобрени със Заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК, като Община Левски изкупи частта на Милена Илиева
Милчева в сградата, представляваща: КАФЕ-АПЕРИТИВ със самостоятелен
вход в северната част от сградата с площ 107 кв.м., при цена 30 000.00 лева.
2. Възлага на кмета на Община Левски последващите, съгласно закона
действия.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 16 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 2.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36,
ал.1, т.3 от ЗОС и чл.42, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет – Левски. Постъпило е заявление с вх.№ РД-94-00-405/13.03.2018г. от
Милена Илиева Милчева, която желае да продаде на общината собствения си
недвижим имот, находящ се в гр.Левски, бул.“България“ № 43 и
представляващ: КАФЕ-АПЕРИТИВ със самостоятелен вход с площ 107 кв.м. от
северната част на едноетажна сграда с идентификатор 43236.401.2524.1,
цялата със застроена площ 203 кв.м., построена в поземлен имот

с идентификатор 43236.401.2524 /номер по предходен план: 1539, парцел I,
квартал 67/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Левски, одобрени със Заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК. Заявителката е собственик на гореописаният имот съгласно
Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот от 26.11.2003г.,
вписан в Службата по вписвания с вх. рег.№ 3087 от 26.11.2003г., том VII, дело
№ 1420/2003г. Останалата част от сградата е частна общинска собственост,
актувана с АОС № 562/12.12.2003г.
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