ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ

Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 1/,
прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 390
гр. Левски, 11.09.2013 г.
относно: Преобразуване от публична в частна общинска
собственост на имоти и учредяване безвъзмездно право на строеж
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.8, ал.
9 и чл. 37, ал. 5 от ЗОС, чл. 4, ал. 2, чл. 4б, ал. 2 и чл.44, ал. 6 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински съвет - Левски,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
І. Дава съгласие за преобразуване
общинска собственост на следните имоти :

от публична в частна

1. Читалищен дом – двуетажна масивна сграда, построена в
упи І-628, кв. 27 по ПУП на с. Българене.
2. Културен дом – двуетажна масивна сграда, построена в упи
ІІ-216, кв. 31 по ПУП на с. Стежерово.
3. Културен дом – двуетажна масивна сграда, построена в упи
І-228, кв. 10 по ПУП на с. Изгрев.
4. Читалищен дом – едноетажна масивна сграда, построена в
упи ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Асеновци.
ІІ. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2013 г. в Община Левски както
следва :
В раздел ІІІ Б „Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за учредяване на ограничени вещни права”, т.1.
”Учредяване право на строеж” се допълва със следния текст:

1. Читалищен дом – двуетажна масивна сграда, построена в
упи І-628, кв. 27 по ПУП на с. Българене.
2. Културен дом – двуетажна масивна сграда, построена в упи
ІІ-216, кв. 31 по ПУП на с. Стежерово.
3. Културен дом – двуетажна масивна сграда, построена в упи
І-228, кв. 10 по ПУП на с. Изгрев.
4. Читалищен дом – едноетажна масивна сграда, построена в
упи ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Асеновци.
5. Сграда – едноетажна, масивна, построена в упи ІV-309, кв.
46 по ПУП на с. Градище.
ІІІ. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на
строеж за срок от 10 /десет/ години в полза на :
1. Сдружение с обществено полезна дейност с наименование
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГЕО МИЛЕВ-1895” с ЕИК 000404046, със
седалище и адрес на управление: с.Българене, ул. ”Христо Ботев”
№ 1, върху следния недвижим имот : Читалищен дом – двуетажна
масивна сграда със застроена площ 524.20 кв.м., построена в упи І628, кв. 27 по ПУП на с.Българене със следния обем на правото на
строеж: ремонтни дейности по довършителни строителни работи на
сградата, направа на подови настилки, направа на топлоизолация
на сградата, подмяна покривно покритие, направа на нови
инсталации (електро, ВиК, ОВК, пожароизвестяване), подмяна на
вътрешна и външна дограма, направа нова рампа за инвалиди с цел
възстановяване на сградата в съответствие със съществените
изисквания към строежите.
Правото на строеж се учредява във връзка с подадено
заявление за подпомагане по мярка 322 »Обновяване и развитие на
населените места» от Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013г. за изпълнение на проект «РЕМОНТ И
ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГЕО МИЛЕВ – 1895 В
УПИ І-628, КВ. 27 ПО ПЛАНА НА С.БЪЛГАРЕНЕ, ОБЩИНА
ЛЕВСКИ».
2. Сдружение с обществено полезна дейност с наименование
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪГЛАСИЕ - 1895” с ЕИК 000404740, със
седалище и адрес на управление: с.Стежерово, върху следния
недвижим имот: Културен дом – двуетажна масивна сграда със
застроена площ 524.20 кв.м., построена в упи ІІ-216, кв. 31 по ПУП
на с. Стежерово, със следния обем на правото на строеж: ремонтни
дейности по довършителни строителни работи на сградата, направа
на подови настилки, направа на топлоизолация на сградата,
подмяна покривно покритие, направа на нови инсталации (електро,
ВиК, ОВК, пожароизвестяване), подмяна на вътрешна и външна

дограма с цел възстановяване на сградата в съответствие със
съществените изисквания към строежите.
Правото на строеж се учредява във връзка с подадено
заявление за подпомагане по мярка 322 »Обновяване и развитие на
населените места» от Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013г за изпълнение на проект «РЕМОНТ И
ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪГЛАСИЕ – 1895 В
УПИ ІІ-216, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С.СТЕЖЕРОВО, ОБЩИНА
ЛЕВСКИ».
3. Сдружение с обществено полезна дейност с наименование
«НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ Г.С. РАКОВСКИ - 1901» с ЕИК 000404459
със седалище и адрес на управление: с.Изгрев, върху следния
недвижим имот: Културен дом – двуетажна масивна сграда,със
застроена площ 390.32 кв.м., построена в упи І-228, кв.10 по ПУП на
с. Изгрев, със следния обем на правото на строеж: ремонтни
дейности по довършителни строителни работи на сградата, направа
на подови настилки, направа на топлоизолация на сградата,
подмяна покривно покритие, направа на нови инсталации (електро,
ВиК, ОВК, пожароизвестяване), подмяна на вътрешна и външна
дограма, направа нова рампа за инвалиди с цел възстановяване на
сградата в съответствие със съществените изисквания към
строежите.
Правото на строеж се учредява във връзка с подадено
заявление за подпомагане по мярка 322 »Обновяване и развитие на
населените места» от Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013г. за изпълнение на проект «РЕМОНТ И
ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ Г.С. РАКОВСКИ –
1901 В УПИ І-228, КВ.10 ПО ПЛАНА НА С.ИЗГРЕВ, ОБЩИНА
ЛЕВСКИ».
4. Сдружение с общественно полезна дейност с наименование
«НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪЗНАНИЕ 1894» с ЕИК 000404007, със
седалище и адрес на управление: с.Асеновци, ул.”Софка Вълева” №
15 върху общински недвижим имот, представляващ: Читалищен дом
– едноетажна масивна сграда, със застроена площ 528,02
кв.м.,построена в упи ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Асеновци, със следния
обем на правото на строеж: ремонтни дейности по довършителни
строителни работи на сградата, направа на подови настилки,
направа на топлоизолация на сградата, подмяна покривно покритие,
направа
на
нови
инсталации
(електро,
ВиК,
ОВК,
пожароизвестяване), подмяна на вътрешна и външна дограма с цел
възстановяване на сградата в съответствие със съществените
изисквания към строежите

Сдружението има намерение да кандидатства за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по проект «РЕМОНТ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА «ЧИТАЛИЩЕ
СЪЗНАНИЕ -1894, С. АСЕНОВЦИ, ОБЩИНА ЛЕВСКИ, СТР.КВ. 2,
УПИ ІІ», мярка 321 »Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони» от Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013г.
5. Сдружение с общественно полезна дейност с наименование
«НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОСЪМ -1894» с ЕИК 000404256, със
седалище и адрес на управление: с. Градище върху общински
недвижим имот, представляващ: Сграда – едноетажна масивна, със
застроена площ 325,40 кв.м., построена в упи ІV-309, кв.46 по ПУП
на с.Градище, със следния обем на правото на строеж: ремонтни
дейности по довършителни строителни работи на сградата, направа
на подови настилки, направа на топлоизолация на сградата,
подмяна покривно покритие, направа на нови инсталации (електро,
ВиК, ОВК, пожароизвестяване), подмяна на вътрешна и външна
дограма с цел възстановяване на сградата в съответствие със
съществените изисквания към строежите.
Сдружението има намерение да кандидатства за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по проект «РЕМОНТ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕН КЛУБ И БИБЛИОТЕКА В УПИ
ІV-309, СТР.КВ.46, С.ГРАДИЩЕ, ОБЩИНА ЛЕВСКИ », мярка 321
»Основни услуги за населението и икономиката в селските райони»
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г.
ІV. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 15 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 1.
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”

