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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/19.04.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, 

относно учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към 

търговски обект в гр. Белене, кв. 80, на физически лица, без провеждане на публичен 

търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане на оценка от лицензиран оценител. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 28 

 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 28, ал. 5 

от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС допълва Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за бюджетната 2018 година, приета с 

Решение №1/01.02.2018 година на Общински съвет – Белене, в Раздел Втори, точка ІІІ. 

3.6 от нея с Поземлен имот с идентификатор 03366.601.939 по кадастралната карта на 

гр. Белене, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1326/16.08.2001 г. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1-2 и ал. 4 от ЗОС и чл. 

76 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС: 

 2.1. Учредява възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди, без 

провеждане на публичен търг или конкурс, на Илиян Иванов Гавазов с ЕГН 8105253967 

и Софка Искренова Гавазова с ЕГН 8110241451 към Сграда за търговия с 

идентификатор 03366.601.939.2 с площ 86,0 кв.м, частна собственост на лицата (н.а. 

№198/2007 г. и Договор №147/2010 г.), застроена в ПИ 03366.601.939 по кадастралната 

карта на гр. Белене, а по ЗРП на града УПИ І, стр. кв. 80, върху реална част с площ 

16,39 кв.м от терен (ПИ) с идентификатор 03366.601.939 по КК на гр. Белене – частна 

общинска собственост, при съседи: 

- изток: ПИ 03366.601.939; 

- запад: ПИ 03366.601.939; 

- север: улица; 

- юг: ПИ 03366.601.939. 

 2.2. Приема двете пазарни оценки от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС 

КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян за продажбата на допълнително ОПС (Учредяване на 
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възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди) с площ – 16,39 кв. м в размер 

на 700,00 лева без ДДС (Седемстотин лева и 0 стотинки) или 840,00 лева с включен 

ДДС (Осемстотин и четиридесет лева и 0 стотинки) и за заплащане на вече усвоено от 

лицата ОПС с площ 2,77 кв. м в размер на 119,00 лева без ДДС (Сто и деветнадесет 

лева и 0 стотинки) или 142,80 лева без ДДС (Сто четиридесет и два лева и 80 стотинки) 

 2.3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил 

Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


