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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/29.05.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

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

изменение и допълнение на Решение № 26/ 19.04.2018 г. и Приложение № 1 към него 

на Общински съвет-Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 2018 

година на територията на град Белене и приемане на оценка за продажба на общински 

имот - апартамент в град Белене, на наемател, настанен в него по административен ред, 

без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3 от 

Наредба №11 по чл. 45а от ЗОС приема изменение и допълнение на Решение 

№26/19.04.2018 г. и Приложение №1 към него на Общински съвет - Белене, при което 

имота по точка І.26 от Приложение №1 - „Жилища за отдаване под наем”, съставляващ 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.176.1.3 по кадастралната 

карта на гр. Белене - общинско жилище с площ 64,56 кв.м, прилежащо избено 

помещение №10 с площ 10,02 кв.м. и 4,099% идеални части от общите части на 

сградата в гр. Белене, ул. „Иван Вазов” №4, жил. бл. „ЗКПМ”, вх.Б, ет. 1, ап. 3 с 

наемател К. Г. Д. от гр. Белене с ЕГН ********** се изважда и премества (поставя) в 

точка ІII.1 от Приложение №1 - „Жилища за продажба”. Номерацията на следващата 

група в Приложение №1 се променя аритметично. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2-3 от ЗОС и 

чл. 34, ал. 1, точка 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 11 по чл. 45а от ЗОС приема 

оценката на оценителя и я определя за продажна в размер на 251,05 лева/кв.м или 

16208,00 лева (Шестнадесет хиляди двеста и осем лева и 00 стотинки) (не се начислява 

ДДС, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС) на общински недвижим имот, съставляващ 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.176.1.3 по кадастралната 

карта на гр. Белене - общинско жилище с площ 64,56 кв.м, прилежащо избено 

помещение №10 с площ 10,02 кв.м. и 4,099% идеални части от общите части на 

сградата в гр. Белене, ул. „Иван Вазов” №4, жил. бл. „ЗКПМ”, вх. Б, ет. 1, ап. 3, без 
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провеждане на публичен търг по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на 

наемателката му К. Г. Д. от гр. Белене с ЕГН **********. 

 3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Дулев, 

Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


