ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение № 3/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 636
гр. Левски, 16.02.2015 г.
относно: Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2015 г. /отдаване под наем на петно № 15 в гр. Левски/
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и чл.14 ал.7 от ЗОС, чл. 4б ал.2
и чл.15 ал.1 и 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 2015 г. в Община Левски както следва :
В раздел ІІІ Г „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за
отдаване под наем” се допълва със следния текст:
- общински терен /Петно № 15 съгласно схемата за разполагане на
преместваеми обекти в гр.Левски/ с площ 34.00 кв.м., представляващ част от поземлен
имот 43236.401.2504 /номер по предходен план упи I, кв.67 по ПУП на гр.левски/
съгласно кадастралната карта на гр.Левски за монтаж на павилион за търговска
дейност.
2. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публичен
търг с явно наддаване на общински терен /Петно № 15 съгласно схемата за
разполагане на преместваеми обекти в гр.Левски/ с площ 34.00 кв.м., представляващ
част от поземлен имот 43236.401.2504 /номер по предходен план упи I, кв.67 по ПУП на
гр.Левски/ съгласно кадастралната карта на гр.Левски за монтаж на павилион за
търговска дейност.
3.Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по провеждане на
търга и сключване на договор за наем.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 19 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”

