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общински имот - апартамент в град Белене, на наемател, настанен в него 

по административен ред, без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС 

8 - 9 

56 

Сключване на Договор за заем за послужване за движими вещи - частна 

общинска собственост, с Военно формирование 28880-Белене и 
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