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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/04.08.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община 
Белене, относно приемане на решение за Продажба на общински имот – част от 
Сграда (2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 
300,0 кв. м, находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, стр. кв. 28 по 
плана на с. Петокладенци, община Белене, предназначен „За кметство, РПК, 
магазини и озеленяване“ по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и оценка от лицензиран оценител на имоти, след 
провеждане на публичен търг или конкурс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №82 
 
 

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 през бюджетната 2020 година, приета 
с Решение №34/ 07.02.2020г., изменена с Решение №68/ 12.06.2020г. и Решение №69/ 
12.06.2020г. на Общински съвет – Белене в Раздел Втори, точка ІІІ: “Списък на 
недвижими общински имоти (без имоти от ОПФ) собственост 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 по реда на Закона за насърчаване на инвестициите 
(ЗНИ) през бюджетна 2020 година“ под номер 45 от него със съдържание:“№45. Част 
от Сграда (2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 
кв.м, находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І, стр.кв.28 по плана на 
с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За кметство, РПК, магазини и 
озеленяване“, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3053/ 
10.07.2020г.“ 
 

2. Дава съгласие за продажба след провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване на общински имот - част от Сграда (2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 
кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 кв.м, находяща се в Урегулиран поземлен имот 
(УПИ) І, стр.кв.28 по плана на с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За 

http://obshtina.belene.net/
mailto:obshtinabl@gmail.com
mailto:obshtinabl@gmail.com


кметство, РПК, магазини и озеленяване“, актуван с Акт за частна общинска собственост 
(АЧОС) №3053/ 10.07.2020г. 
 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), чл.45, ал.3 от ЗДДС, чл.65 и чл.80 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост приема доклад за 
пазарната оценка, изготвен от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” 
ЕООД – гр.Троян, съгласно който за продажба на общински имот - част от Сграда 
(2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 кв.м, 
находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І, стр.кв.28 по плана на 
с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За кметство, РПК, магазини и 
озеленяване“ е определена пазарна цена в размер на 12780,0 лева /дванадесет хиляди 
седемстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС). 
 

4. Одобрява проект на договор за продажба на имота след проведен  публичен 
търг. 
 

5. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Препис на АЧОС с №3053/ 10.07.2020г. 
2. Препис на Скица на ОбТС – гр.Белене. 
3. Оценка на лицензиран оценител. 
4. Данъчна оценка на общинският имот. 
5. Проект на Договор за продажба. 

 
 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия  Веселинова,  Момчил Спасов, 
Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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