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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/27.12.2019 ГОДИНА ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 

относно учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към 

самостоятелен обект в сграда, в кв.44 

Р Е Ш Е Н И Е №27 

 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 Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за бюджетната 2019 година, приета с Решение 

№4/30.01.2019г. на Общински съвет – Белене в Раздел Втори, точка ІV.6 от нея с Обект: 

“Реална част с площ 200,0 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1438, 

целият с площ 6668,0 кв.м по КККР на гр.Белене пред Сграда с идентификатор 

03366.602.1438.7 със застроена площ (ЗП) – 447,0 кв.м на един етаж, частна собственост 

(северно от партерната част на жилищен блок МВР-ЕСМ). 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.76 от 

Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС учредява възмездно право на пристрояване за нежилищни 

нужди върху реална част с площ 200,0 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.1438, целият с площ 6668,0 кв.м по КККР на гр.Белене пред Сграда с 

идентификатор 03366.602.1438.7 със застроена площ (ЗП) – 447,0 кв.м на един етаж, частна 

собственост (северно от партерната част на жилищен блок МВР-ЕСМ), без провеждане на 

публичен търг или конкурс на “САНЯ БЕЛЕНЕ“ ЕООД – гр.Белене с ЕИК 204389444, с адрес: 

гр.Белене 5930, ул.“Патриарх Евтимий“ №39 с управител Иван Михайлов Михайлов от 

гр.Белене. 

Съседи: 

- изток: ПИ 03366.602.1438; 

- запад: ПИ 03366.602.1438; 

- север: ПИ 03366.602.1219 (улица "Св. Св. Кирил и Методий"); 

- юг: Сграда с идентификатор 03366.602.1438.7. 

 

3. Приема пазарната оценка от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” 

ЕООД – гр.Троян за продажбата на допълнително ОПС (учредяване на  възмездно право на 

пристрояване за нежилищни нужди) с площ – 200,0 кв.м в размер на 8529,0 лева без ДДС 

(осем хиляди петстотин двадесет и девет лева и 0 стотинки) или 10234,80 лева с включен 

ДДС (десет хиляди двеста тридесет и четири лева и 80 стотинки) и я определя за продажна 

без провеждане на публичен търг или конкурс на “САНЯ БЕЛЕНЕ“ ЕООД – гр.Белене с ЕИК 

204389444 с управител Иван Михайлов от гр.Белене. 
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4. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 

Гласували поименно 11 общински съветника: 

„ЗА“ -11 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Олег Йорданов, Петър 

Дулев и Румен Арабаджиев). Не гласувал: Николай Арабаджиев 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 

Анна Несторова 

 


