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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 №3/05.04.2019 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 физическо лице чрез продажба 

на недвижим имот - сграда на бивша Асфалтобаза-Белене с идентификатор с № 

03366.179.16.1 по КККР на град Белене по реда на ЗС, ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 

от ЗОС, след приемане на оценка на лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 34 

 

 

 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 разпореждане с 

общински имоти през бюджетната 2019 година, приета с Решение №4/30.01.2019 г. на 

Общински съвет-Белене в Раздел Втори, точка V.1 от нея със съдържание: „Списък на 

недвижими общински имоти извън регулация на община Белене, предназначени за 

отдаване под наем, право на ползване/ управление и продажба по реда на Закона за 

общинската собственост (ЗОС), след провеждане на публичен търг или публично 

оповестен конкурс или без провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс през бюджетна 2019 година“ с недвижим имот - Сграда на бивша Асфалтобаза 

– Белене с идентификатор с №03366.179.16.1 по КККР на гр. Белене. 

 2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и Решение 

№47/28.06.2018 г. на Общински съвет-Белене приема пазарната оценка от лицензиран 

оценител на недвижими имоти „ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Троян (Сертификат за 

оценителска правоспособност с Рег. № 902500051 от 8 юни 2016 г. за оценка на 

недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, 

поземлени имоти в горски територии, земеделски земи и трайни насаждения, издаден 

въз основа на Протокол №29 от 4, 5 и 6 юни 2016 г. на Управителния съвет на КНОБ) за 

продажбата общински недвижим имот - Сграда на бивша Асфалтобаза – Белене с 

идентификатор с № 03366.179.16.1 по КККР на гр. Белене с площ 188,00 кв. м в размер 

на 5160,00 лева (пет хиляди сто и шестдесет лева и 00 стотинки) и я определя за 

продажна без провеждане на публичен търг или конкурс на Красимир Георгиев Иванов 

от гр. Белене - собственик на недвижим имот – Поземлен имот с идентификатор с № 

03366.179.16 по КККР на гр. Белене, върху който е построена общинската сграда. 

 3. Възлага на кмета на общината последващите действия. 
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 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, Емил Михайлов, 

Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, 

Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) Емил Михайлов 

 

 

ЮРИСТ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 

(п) Румен Джантов 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 

Ралица Господинова 


