ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 10/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 465
гр. Левски, 31.05.2018г.
относно: Продажба на общински ПИ 43236.401.1901 в гр.Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41,
ал.2 от ЗОС и чл.4б, ал.2 и чл.38, ал.1 и ал.6, т.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.Б „Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за продажба” със следният имот:
- Поземлен имот с идентификатор: 43236.401.1901 с площ 1788 кв.м.,
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски,
одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на
АГКК на гр.Левски
2. Дава съгласие за продажба на имота по т.1 на ЕТ “Стрела – 66 Русалин Найденов“ с ЕИК 040021319, собственик на законно построените върху
имота сгради, при продажна цена 11264.00 лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по
продажба на имота.
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, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.4б, ал.2 и чл.38, ал.1 и ал.6, т.2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество. В Община Левски е постъпило заявление с вх.№ РД 68-00234/24.04.2018 г. От ЕТ “Стрела – 66 - Русалин Найденов“ с ЕИК 040021319 със
седалище и адрес на управление: гр.Левски, ул.”Патриарх Евтимий” № 23в,
представляван от Русалин Гецов Найденов, който желае да закупи без търг и
конкурс общински имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор:

43236.401.1901 с площ 1788 кв.м., съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със заповед № РД-182/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК на гр.Левски, като собственик
на законни сгради, построени с отстъпено право на строеж, съгласно договор за
учредяване право на строеж върху общинска земя, вписан с вх.рег.
№ 4294/22.12.2004 г., том IX, № 95 в Служба по вписванията – Левски.
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