ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 5/, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 610
гр. Левски, 25.04.2019г.
относно: Удължаване срока на Договор за учредяване на безвъзмездно право
на строеж сключен между Община Левски и ПУДООС за изграждане на център
за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в гр. Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Дава съгласие, Договор за учредяване безвъзмездно право на строеж,
сключен на 28.11.2016г. между Община Левски и ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, за
„Изграждане на център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци
– гр. Левски“, върху поземлен имот с идентификатор 43236.401.3474 (стар
идентификатор: 436236.401.3261) с площ 3022 кв.м., съгласно КККР на град
Левски, да бъде удължен до 07.12.2019г.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите, следващи
процедури за изпълнение на настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 20 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА. На
основание Решение №165 от 25.08.2016г. на Общински съвет – Левски, бе
сключен Договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж между
Община Левски и ПУДООС, върху имот собственост на Общината,
представляващ поземлен имот с идентификатор 43236.401.3261, с площ
10 502 кв.м., с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов
обект“, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, гр. Левски,
ул. „Промишлена зона“, за изграждане на център за събиране и съхраняване на
опасни битови отпадъци в гр. Левски, със срок за застрояване на обекта до
31.05.2019г. Съгласно изготвен и одобрен със Заповед №1044 от 15.11.2017г.
на Кмета на Община Левски Проект за изменение на ПУП – план за регулация,

относно УПИ II – 2694, с идентификатор 43236.401.3261, в кв. 159 по
кадастралната карта на гр. Левски, се образуват два нови имота: УПИ XVII –
43236.401.3473 – с отреждане за „производствена и складова дейност“ и УПИ
XVIII – 43236.401.3474, с отреждане за „за център за събиране на опасни
битови отпадъци – гр. Левски“, с площ 3022 кв.м. С писмо с вх. №РД-04-00366/18.04.2019г., Община Левски бе уведомена от Предприятието за
управление на дейностите по управление на отпадъците, че е подписано
допълнително споразумение № 1 към Договор за изпълнение на проект
„Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране
и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ по Българо-Швейцарската
програма за сътрудничество, за удължаване на проектните дейности от
15.05.2019г. до 07.12.2019г.
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