
                                                 Р Е Ш Е Н И Е 
№ 55/06.04.2016 г. 

 
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.65, ал.1, т.1 

от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС: 
1.  Приема пазарната оценка на оценителя в размер на 12390,0 лева без ДДС 

(дванадесет хиляди триста и деветдесет лева и 0 стотинки) или 14868,0 лева с 
включен ДДС (четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и 0 
стотинки) за продажбата общински недвижим имот – Поземлен имот с идентификатор 
03366.602.1319 с площ 503,0 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на 
гр.Белене – УПИ ХІІІ, стр.кв.155 и съставлява дворно място, съгласно Скица № 15-
74981-17.02.2016 г. на СГКК – гр.Плевен с нанесена регулация върху нея от ОбТС – 
гр.Белене, предназначен „За индивидуално жилищно строителство” и я определя за 
продажна, след провеждане на публичен търг по реда на Закона за общинската 
собственост (ЗОС) и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. 

2. Приема пазарната оценка на оценителя в размер на 35740,0 лева без ДДС 
(тридесет и пет хиляди седемстотин и четиридесет лева и 0 стотинки) или 42888,0 
лева с включен ДДС (четиридесет и две хиляди осемстотин осемдесет и осем лева 
и 0 стотинки) за продажбата общински недвижим имот – Поземлен имот с 
идентификатор 03366.602.1320 е с площ 1336,0 кв.м по кадастралната карта на 
гр.Белене, а по ЗРП на гр.Белене – УПИ ІІ, стр.кв.155 и съставлява дворно място ведно 
със застроените в него Сграда на един етаж с идентификатор 03366.602.1320.1 със ЗП – 
45,0 кв.м (Друг вид сграда за обитаване), Сграда на един етаж с идентификатор 
03366.602.1320.2 със ЗП  - 59,0 кв.м (Жилищна сграда), Сграда на един етаж с 
идентификатор 03366.602.1320.3 със ЗП – 19,0 кв.м (Жилищна сграда), Сграда на един 
етаж с идентификатор 03366.602.1320.4 със ЗП – 89,0 кв.м (Жилищна сграда) и Сграда 
на един етаж с идентификатор 03366.602.1320.5 със ЗП – 31,0 кв.м (Друг вид сграда за 
обитаване), съгласно Скица № 15-74989-17.02.2016 г. на СГКК – гр.Плевен с нанесена 
регулация върху нея от ОбТС – гр.Белене, предназначен „За индивидуално жилищно 
строителство” и я определя за продажна, след провеждане на публичен търг по реда на 
Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
 
 
 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО –   15 общински съветници 
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов,  Венцислав Стойков, 
Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, 
Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев,  Пламен Гендов, 
Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
 


