ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 13/, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 534
гр. Левски, 25.10.2018г.
относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
находящ се в с.Обнова

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и
чл.4б, ал.2 и чл.15, ал.1 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 2011г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ, т.Ж „Описание на имотите, които Община Левски
възнамерява да предложи за отдаване под наем” със следния имот:
- Помещение с полезна площ 11.40 кв.м. от едноетажна полумасивна
сграда, построена в упи ІІІ, кв.122а по ПУП на с.Обнова.
2. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 години чрез
публичен търг с явно наддаване на част от имот публична общинска
собственост, представляващ: помещение с полезна площ 11.40 кв.м. от
едноетажна полумасивна сграда, построена в упи ІІІ, кв.122а по ПУП на
с.Обнова – за офис.
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 ЗМСМА, чл.8, ал.9
и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4б, ал.2 и чл.15, ал.1 от Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

В Община Левски е постъпила молба с вх.№ РД-94-00-1407/ 17.10.2018г. от
Георги Бориславов Ангелов от с.Обнова, който желае да ползва под наем
помещение от полумасивна сграда /бивш патронаж/, находяща се в упи ІІІ,
кв.122а по ПУП на с.Обнова за офис. Имотът е актуван с акт за публична
общинска собственост № 600/30.04.2004г. Съгласно разпоредбите на чл.14 ал.7
от Закона за общинската собственост, свободните имоти или части от тях –
публична общинска собственост, могат да се отдават под наем чрез публичен
търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 години след решение на
общинския съвет. В Община Левски е постъпило положително становище от
кмета на с.Обнова за отдаване под наем на помещението.
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