Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ

Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение
№ 8/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 237
гр. Левски, 29.11. 2012 г.
относно:
Учредяване безвъзмездно право на ползване върху
общински имот на Сдружение „Българска Асоциация Диабет”
На основоание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл.
39, ал. 4 от ЗОС, чл. 4б, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 4
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И :
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2012 г. в Община Левски както
следва:
В раздел ІІІ Б „Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за учредяване на ограничени вещни права”,
т.3.
”Учредяване безвъзмездно право” се допълва със следния текст:
- самостоятелен обект от сграда с идентификатор
43236.401.1587.2.5 от сграда №2 разположена в поземлен имот с
идентификатор 43236.401.1587 /номер по предходен план: упи IV –
1534, кв.44a по ПУП на гр.Левски/, съгласно кадастралната карта на
гр.Левски /ул. «Васил Априлов 2»/ – за офис.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 1
година на Сдружение с нестопанска цел с наименование
«БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ» върху общински недвижим
имот, представляващ: самостоятелен обект от сграда с
идентификатор 43236.401.1587.2.5 от сграда № 2 разположена в
поземлен имот с идентификатор 43236.401.1587 /номер по
предходен план: упи IV– 1534, кв.44a по ПУП на гр.Левски/, съгласно
кадастралната карта на гр.Левски – за офис.

3. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури
по предоставяне на помещението.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 17 общински съветници.
Против – няма,
Въздържали се – няма.

ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА: /п/
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

