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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 №7/27.09.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

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

прекратяване на съсобственост между Община Белене и физически лица чрез продажба 

на общинската идеална част на недвижим имот в гр. Белене, стр. кв. 32 по реда на чл. 

36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

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 Годишната програма за управление и 

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

Решение №1/01.02.2018 г. на Общински съвет – Белене в РАЗДЕЛ ВТОРИ: Описание 

на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 

продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия с добавяне 

на нова точка ІIІ.4 в него със съдържание: „Прекратяване на съсобственост между 

Община Белене и физически лица чрез продажбата на идеална част от Поземлен имот с 

идентификатор 03366.601.515 с площ 410,00 кв.м - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

XІX-2190, стр. кв. 32 по ЗРП на гр. Белене, целият с площ 968,00 кв.м, съгласно Скица 

№15-585964-17.08.2018 г. на СГКК – гр. Плевен и Удостоверение за идентичност с Изх. 

№ 94-00-929/ 21.08.2018 г. на ОбТС - гр. Белене, предназначен „за индивидуално 

жилищно строителство”, без провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от 

ЗС и чл. 79, ал. 1, т. 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС прекратява съсобствеността 

между Община Белене и Н. Ц. Д. от гр.Белене с ЕГН **********, ул. „Отец Паисий” 

№5 и С. Ц. Д. от гр. Белене с ЕГН **********, ул. „Отец Паисий” №5, представлявани 

от пълномощника си С. Дж. С. от гр. Белене с ЕГН **********, ул. „Васил Левски” № 

13, бл. 3/72, вх. А, ет. 1, ап. 2 с н.а. №146/2008 г. чрез продажбата на идеална част от 

Поземлен имот с идентификатор 03366.601.515 с площ 410,00 кв.м - УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XІX-2190, стр. кв. 32 по ЗРП на гр. Белене, целият с площ 968,00 

кв.м, съгласно Скица №15-585964-17.08.2018 г. на СГКК – гр. Плевен и Удостоверение 

за идентичност с Изх.№94-00-929/21.08.2018 г. на ОбТС - гр. Белене, предназначен „за 

индивидуално жилищно строителство”, приема оценката на оценителя за продажбата 

на общинската идеална част от имота с площ 410,00 кв.м в размер на 23,57 лева/кв.м 

без ДДС или 9700,00 лева без ДДС (Девет хиляди и седемстотин лева и 0 стотинки) или 
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11640,00 лева с включен ДДС (Единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 0 

стотинки) и я определя за продажна без провеждане на публичен търг или конкурс за 

съсобствениците. 

 3. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

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

Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, 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 


