
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 №10/28.12.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, 

относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна 

общинска собственост, на Областна дирекция „Земеделие“-Плевен към Министерство 

на земеделието , храните и горите, представлявано на територията на Община Белене от 

Общинска служба „Земеделие“-Левски, ИРМ-гр.Белене, по реда на чл.12, ал.3 и ал.4 от 

Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.28, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от 

ЗОС. 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 28, 

ал. 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС предоставя безвъзмездно за управление на 

Областна дирекция „Земеделие” – гр. Плевен с ЕИК 175815703 към Министерството на 

земеделието, храните и горите, представлявана от Директора Нора Иванова Стоева с 

адрес: гр.Плевен 5800, ул. „Васил Левски” №1, ет. 10 за срок от 10 (десет) години от 

датата на сключване на Договора на недвижим имот – частна общинска собственост, 

съставляващ реална част от Първи етаж на Административна сграда на два етажа с 

идентификатор 03366.602.178.2 по кадастралната карта със ЗП – 111,40 кв.м, включващ 

в границите си: Зала със ЗП – 50,00 кв.м, Складови помещения със ЗП – 26,70 кв.м, 

Коридор със ЗП – 14,10 кв.м, Стълбищна клетка за ІІ-ри етаж със ЗП – 14,40 кв.м и 

Тоалетна със ЗП – 6,20 кв.м. в град Белене, ул. „Иван Вазов” №6, УПИ V-178, стр. кв. 

42 по плана на града при съседи: 

изток: - улица „Малчика”; 

запад: - Масивен трафопост; 

север: - жил. бл. 3/42; 

юг: - улица „Иван Вазов”. 

Имотът е актуван с АЧОС №2784/20.08.2007 г. 

 2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ  – 14 общински съветници(1 негласувал-Веселка Врайкова) 

ЗА – 14  

ПРОТИВ – няма  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


