ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение №
6/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 732
гр. Левски, 30.07.2015 г.
относно: Преобразуване от публична в частна
общинска
собственост на имот и учредяване на 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:
1. Дава съгласие за преобразуване от публична в частна
общинска собственост на следния имот :
- Културен дом – двуетажна масивна сграда, построена в упи
ХVІІІ-318, кв.48 по ПУП на с.Малчика
2. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2015 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:
- Културен дом – двуетажна масивна сграда, построена в упи
ХVІІІ-318, кв.48 по ПУП на с.Малчика.
3. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж
за срок от 10 /десет/ години в полза на :

Сдружение с обществено полезна дейност с наименование
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА - 1928” с ЕИК 000404637, със
седалище и адрес на управление: с.МАЛЧИКА, върху следния
недвижим имот : Културен дом – двуетажна масивна сграда със
застроена площ 450 кв.м., построена в упи ХVІІІ-318, кв.48 по ПУП
на с.Малчика със следния обем на правото на строеж: частично
вътрешно преустройство с цел удовлетворяване изискванията за
обитаване и експлоатация на такива обществени сгради, 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, в съответствие със съществените изисквания към
строежите.
4. 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 – 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”

