ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 9/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 464
гр. Левски, 31.05.2018г.
относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот в
гр.Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.39, ал.4 от ЗОС и
чл.4б, ал.2 и чл.46, ал.4 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 :
В раздел ІІІ т.В „Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за учредяване на ограничени вещни права”, т.2. ”Учредяване право
на ползване” се допълва със следния текст:
- І-ви сутерен и ІІІ-ти етаж от сграда с идентификатор 43236.401.3332.1,
застроена площ 753 кв.м., брой етажи 4, предназначение: Здравно заведение,
построена в поземлен имот с идентификатор 43236.401.3332 /номер по
предходен план: 2778, квартал: 152, парцел: IV/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със Заповед № РД-182/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ" ЕООД
с ЕИК 000410031, със седалище и адрес на управление: гр.Левски,
ул."Н.Й.Вапцаров" № 5, върху недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ: І-ви сутерен и ІІІ-ти етаж от сграда с идентификатор
43236.401.3332.1, застроена площ 753 кв.м., брой етажи 4, предназначение:
Здравно заведение, построена в поземлен имот с идентификатор
43236.401.3332 /номер по предходен план: 2778, квартал: 152, парцел: IV/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
Заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, за
нуждите на психиатрично отделение.
3. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по
предоставяне на общинския имот.

ГЛАСУВАЛИ:
За – 18 общински съветници,
Против – 1,
Въздържали се – няма.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9
и чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.4б, ал.2 и чл.46, ал.4 от Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Постъпило е писмо с вх. № РД 68-00-294/10.05.2018г. от
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ" ЕООД,
представлявано от Евгения Петрова Иванова – управител, с което се иска
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим
имот представляващ: І-ви сутерен и ІІІ-ти етаж от сграда с идентификатор
43236.401.3332.1, застроена площ 753 кв.м., брой етажи 4, предназначение:
Здравно заведение, построена в поземлен имот с идентификатор
43236.401.3332 /номер по предходен план: 2778, квартал: 152, парцел: IV/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
Заповед № РД-18-2/23.01.2007 г. на Изпълнителен Директор на АГКК.
Помещенията са необходими на отделението по психиатрия за болнични
стаи и за организиране на психо-рехабилитационни програми за лечение.
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Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

