ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 6/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 149
гр. Левски, 29.10.2020г.
относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2020г. /поставяне на преместваем обект - каравана/
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 2020г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ т.Е “Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за отдаване под наем“ със следния имот:
Общински терен с площ 14.98 кв.м. представляващ част от поземлен
имот 43236.401.3154 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Левски, одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК, съставляващ обект № 46 съгласно схемата за разполагане
на преместваеми обекти в гр.Левски за установяване на преместваем /мобилен/
търговски обект /каравана/ за продажба на сандвичи.
2. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имота
по т.1 чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Възлага на Кмета на Община Левски следващите процедури по
провеждане на търга и сключване на договор за наем.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 18 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 постъпило заявление с вх.№ РД 68-00-440/05.08.2020г. от „Ахмедови“
ЕООД с ЕИК 206177792 със седалище и адрес на управление: с.Асеновци,
ул.“Осъм“ № 7, представлявано от Анатоли Миленов Анатолиев, което желае
да ползва под наем общински терен представляващ част от поземлен имот
43236.401.3154 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Левски, одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК, за поставяне на подвижна каравана за продажба на закуски.
Съгласно чл.56 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и
други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за
електрически превозни средства, както и други елементи на градското
обзавеждане, въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.
Одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти в гр.Левски е
попълнена от главния архитект на общината с нов обект № 46 с площ 14.98
кв.м. в ПИ 43236.401.3154 за установяване на преместваем /мобилен/
търговски обект /каравана/ за продажба на сандвичи.
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