ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 24/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 281
гр. Левски, 24.04.2017г.
относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в
поземлен имот с идентификатор 43236.401.852 в гр. Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.37, ал.1 от ЗОС и
чл.4б, ал.2 и чл.44, 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 2017 г. в Община Левски както следва :
Допълва раздел ІІІ, позиция В „Имотите, които Община Левски
възнамерява да предложи за учредяване на ограничени вещни права”, точка 1.
”Учредяване право на строеж” със следния имот:
129 кв.м. в северозападната част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор
43236.401.852 /номер по предходен план: 490, квартал 89, парцел I/, целият с
площ 486.00 кв.м. съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Левски, одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, за строителството
на жилищна сграда.
2. Да се учреди чрез публичен търг с явно наддаване възмездно право на
строеж върху 129 кв.м., определени съгласно скица №75/10.04.2017г. в
северозападната част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.401.852
/номер по предходен план: 490, квартал 89, парцел I/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със заповед № РД-182/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия, картография
и кадастър, за изграждане на едноетажна жилищна сграда и обслужваща площ
към нея, при цена 3060 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Левски следващите процедури по
провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за
учредяване право на строеж.

ГЛАСУВАЛИ :
За – 14 общински съветници,
Против – 1,
Въздържал се – 2.

ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

