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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №15/29.12.2020 ГОДИНА 
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ – 
частна общинска собственост, след провеждане на публичен търг по реда на Закона за 
общинската собственост (ЗОС) и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската 
собственост. 

Р Е Ш Е Н И Е № 121 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.1-2 от ЗОС дава съгласие за 
учредяване възмездно право на ползване за срок от 2 (две) години върху движима вещ – 
частна общинска собственост: Автоматична станция за измерване качеството на 
атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване чрез провеждане 
на публичен търг по реда на Глава шеста на Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост. 
 

2. Приема доклада на лицензирания оценител за изготвена пазарна месечна стойност 
за правото на ползване на вещта в размер на 1042,00 лева/месец без ДДС (хиляда 
четиридесет и два лева) или 1250,40 лева с включен ДДС (хиляда двеста и петдесет лева и 
40 стотинки). 

 
3. Определя начална тръжна цена за месечна стойност на правото на ползване в 

размер на 1241,67 лева/месец без ДДС (хиляда двеста четиридесет и един лева и 67 
стотинки) или 1490,00 лева с включен ДДС (хиляда четиристотин и деветдесет лева). 

 
4. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Оценка от лицензиран оценител. 
2. Проекто –договор за учредяване възмездно право на ползване. 

 
Гласували поименно 13 общински съветника: 
ЗА - 13 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов,  Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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