ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 10/,
прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 409
гр. Левски, 22.02.2018г.
относно: Продажба на 142.00 кв.м. от ПИ с идентификатор 43236.401.3238
находящ се в гр.Левски
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.8, ал.9 и чл.35,
ал.4, т.2 от ЗОС и чл.15 от ЗУТ, чл.4, ал.2, чл.4б, ал.2 и чл.40, ал.1, т.2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Обявява от публична в частна общинска собственост 142.00 кв.м. част
от ПИ с идентификатор 43236.401.3238 /номер по предишен план: парцел I,
кв.1А/, целият с площ 22456 кв.м. съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със заповед № РД-182/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК на гр.Левски.
2. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ т.Б „Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за продажба” със следният имот:
142.00 кв.м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.3238 /номер по
предишен план: парцел I, кв.1А/, целият с площ 22456 кв.м. съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, която част
се придава към проектен имот с идентификатор 43236.401.3487.
3. Дава съгласие за продажба на имота по т.2 без търг или конкурс на
ЕТ „Петрос 90 –Петър Георгиев“ с ЕИК 030114052, като собственик на проектен
имот с идентификатор 43236.401.3487, при продажна цена 1136 лева без ДДС.
4. Възлага на кмета на Община Левски да сключи предварителен
договор, а след влизането в сила на проекта за изменение на ПУП – ПР да
сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 20 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.

Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6,
ал.1, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и чл.15 от ЗУТ, чл.4, ал.2, чл.4б, ал.2 и
чл.40, ал.1, т.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Постъпило е заявление с вх.№ РД-94-00264/03.04.2017г. от ЕТ „Петрос 90 – Петър Георгиев“, с което е поискано
изменение на ПУП (ПР) относно упи III, кв.1А гр.Левски, като се образуват два
самостоятелни имота, като към новообразувания източен урегулиран поземлен
имот се придават 142.00 кв.м. от упи I, кв.1А – общинска собственост с цел
установяване
на
целесъобразност
на
застрояването.
С
решение
№ 283/24.04.2017г. Общински съвет – Левски даде съгласие за изменение на
ПУП (ПР) относно упи III, кв.1А в гр.Левски. ЕТ „Петрос 90 –Петър Георгиев“
като собственик на упи III, кв.1А в гр.Левски желае да изкупи от Община Левски
придаваемите части – общинска собственост към неговия имот.

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”

