
                                                 Р Е Ш Е Н И Е 
                                                    № 96/01.09.2016 г. 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 
дава съгласие за предоставяне от Министерски съвет безвъзмездно за управление от 
община Белене на имот – публична държавна собственост в гр.Белене съставляващ 
ВТОРИ ОБЕКТ ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ (остров „Персина”) в гр.Белене, община Белене, 
област Плевен по кадастралната карта, съставляващ Поземлен имот с идентификатор 
03366.2.50 с площ 109996,0 кв.м с предназначение: „За друг вид обществен обект, 
комплекс”, актуван с Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 58/06.07.2004 
г., включващ в границите си: 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.1 със застроена площ 188,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Друг вид обществена сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.2 със застроена площ 532,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Друг вид обществена сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.3 със застроена площ 142,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Друг вид обществена сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.4 със застроена площ 471,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Друг вид обществена сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.5 със застроена площ 466,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Друг вид обществена сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.6 със застроена площ 13,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Друг вид производствена, складова; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.7 със застроена площ 343,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Стопанска сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.8 със застроена площ 41,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Складова база, склад; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.9 със застроена площ 49,0 кв.м на 2 
етажа с предназначение: Административна, делова сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.10 със застроена площ 107,0 кв.м на 2 
етажа с предназначение: Административна, делова сграда; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.11 със застроена площ 59,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Сграда за енергопроизводство; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.12 със застроена площ 9,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Сграда за енергопроизводство; 

- Сграда с идентификатор 03366.2.50.13 със застроена площ 20,0 кв.м на 1 
етаж с предназначение: Сграда за енергопроизводство. 

2. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия. 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО ––  15 общински съветници 
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Венцислав Стойков, Веско Манолов,  
Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, 
Никола Ангелов, Николай Арабаджиев,  Петър Дулев, Пламен Гендов,  Светослава 
Христова, Стефан Николов) 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 


