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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/27.05.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за продажба на два урегулирани поземлени 
имота по плана на с. Петокладенци, община Белене, предназначени „За 
индивидуално жилищно строителство“ 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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 46 
 
  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.28, ал.5 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл.8, ал.2 от ЗОС допълва Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост през бюджетната 2021 година, приета с Решение №11/ 
28.01.2021г. на 

 
1. Общински съвет – Белене в Раздел Втори, точка ІІІ със съдържание: “ІІІ. Списък 

на общински имоти (без имоти от ОПФ), собственост на Община Белене, 
предназначени за отдаване под наем, право на ползване, право на 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) и Закона 
за общинската собственост (ЗОС) през бюджетна 2021 година.“ под номер 45 и 46 от 
него със съдържание: “45. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IІ-274, стр.кв.46а по плана 
на с. Петокладенци, община Белене с площ 970,0 кв.м съставляващ дворно място, ведно 
със застроените в него Жилищна сграда на един етаж с площ 45,0 кв.м, Жилищна 
пристройка на един етаж с площ 40,0 кв.м, Стопанска постройка на един етаж с площ 
20,0 кв.м и Паянтова постройка с площ 2,0 кв.м.по плана на с.Петокладенци, община 
Белене, предназначен “За индивидуално жилищно строителство“, актуван с АЧОС 
№3066/ 05.04/2021г.“ и “46. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IIІ-274, стр.кв.46а с 
площ 930,0 кв.м по плана на с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За 
индивидуално жилищно строителство“, актуван с АЧОС №3067/ 05.04/2021г. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл.65, ал.1 и чл.80, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС 
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приема доклад за пазарната оценка, изготвен от лицензиран оценител на имоти 
”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян, съгласно който за продажба на общински имоти 
е определена цена, както следва: 

 
2.1. 7600,0 лева /седем хиляди и шестотин лева и 0 стотинки/ (не се начислява 

ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) IІ-274, 
стр.кв.46а по плана на с.Петокладенци, община Белене с площ 970,0 кв.м съставляващ 
дворно място, ведно със застроените в него Жилищна сграда на един етаж с площ 
45,0 кв.м, Жилищна пристройка на един етаж с площ 40,0 кв.м, Стопанска постройка на 
един етаж с площ 20,0 кв.м и Паянтова постройка с площ 2,0 кв.м.по плана на 
с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За индивидуално жилищно 
строителство“, актуван с АЧОС №3066/ 05.04/2021г. 

 
2.2. 6780,0 лева /шест хиляди и седемстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/ (не се 

начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) 
IIІ- 274, стр.кв.46а с площ 930,0 кв.м по плана на с.Петокладенци, община Белене, 
предназначен “За индивидуално жилищно строителство“, актуван с АЧОС №3067/ 
05.04/2021г. 

 
3. Дава съгласие за продажба след провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

на общински имоти, както следва: 
 
3.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IІ-274, стр.кв.46а по плана на с.Петокладенци, 

община Белене с площ 970,0 кв.м съставляващ дворно място, ведно със застроените в 
него Жилищна сграда на един етаж с площ 45,0 кв.м, Жилищна пристройка на един етаж 
с площ 40,0 кв.м, Стопанска постройка на един етаж с площ 20,0 кв.м и Паянтова 
постройка с площ 2,0 кв.м.по плана на с.Петокладенци, община Белене, предназначен 
“За индивидуално жилищно строителство“, актуван с АЧОС №3066/ 05.04/2021г. с 
Начална тръжна цена (НТЦ) в размер на 7600,0 лева /седем хиляди и шестотин лева и 0 
стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС). 

 
3.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IIІ-274, стр.кв.46а с площ 930,0 кв.м по плана 

на с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За индивидуално жилищно 
строителство“, актуван с АЧОС №3067/ 05.04/2021г. с Начална тръжна цена (НТЦ) в 
размер на 6780,0 лева /шест хиляди и 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 имотите след проведен публичен 

търг 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. 

 
Гласували поименно 13 общински съветника: 
(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) 



 
ЗА: 13 
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 

 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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