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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/20.07.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение №37/14.04.2021 г. с 
Приложение №1 към него на Общински съвет – гр. Белене за разпределение на 
общинските жилища по групи за 2021 година на територията на гр. Белене и 
приемане на оценка за продажба на общински имот – Апартамент в гр. Белене на 
наемател, настанен в него по административен ред,  без провеждане на публичен 
търг по реда на ЗОС. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 63 

 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3 от Наредба 
№11 по чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински жилища на 
територията на община Белене приема изменение и допълнение на Решение №37/ 
14.04.2021г. с Приложение №1 към него на Общински съвет - гр.Белене, при което имота от 
точка І.22 от Приложение №1 ”І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, В ТОВА 
ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ПО ЧЛ.43 ОТ ЗОС”, съставляващ 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.176.1.2 по КККР на гр.Белене - 
общинско жилище с площ 44,64 кв.м, ведно с прилежащо избено помещение №3 с площ 
7,44 кв.м и 2,872 % идеални части от общите части на сградата в гр.Белене, ул.”Иван 
Вазов” №4, жил.бл.ЗКПМ, вх.Б, ет.1, ап.2 с наемател Даниела Пламенова Христова от 
гр.Белене се премества в точка IV.2 от Приложение №1 ”IV. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА В 
ТОВА ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ 
СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ СА ОТЧУЖДЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ”. 
 
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.2 от ЗОС и чл.36, ал.3 от 
Наредба №11 по чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински жилища на 
територията на община Белене приема доклад за пазарната оценка, изготвен от лицензиран 
оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян в размер на 250,90 лева/ кв.м 
или 11200,0 лева /единадесет хиляди и двеста лева и 0 стотинки/ (не се начислява ДДС 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС). 
 
 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС, чл.34, ал.1, т.2 и 
чл.35, ал.1 от Наредба №11 по чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в 
общински жилища на територията на община Белене дава съгласие за продажба без търг 
или конкурс на общински имот, съставляващ Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 03366.602.176.1.2 по КККР на гр.Белене - общинско жилище с площ 44,64 
кв.м, ведно с прилежащо избено помещение №3 с площ 7,44 кв.м и 2,872 % идеални части 
от общите части на сградата в гр.Белене, ул.”Иван Вазов” №4, жил.бл.ЗКПМ, вх.Б, ет.1, 
ап.2 на наемателя му Даниела Пламенова Христова от гр.Белене с ЕГН ********** за 
сумата от 250,90 лева/ кв.м или 11200,0 лева /единадесет хиляди и двеста лева и 0 
стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС). 
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 Приложение: 
 
 1. Препис на Заявление с вх.№94-00-960/ 14.05.2021г. от Даниела Пламенова Христова от 
гр.Белене за закупуване на общински имот – Апартамент; 
 2. Препис на Скица на имота от СГКК – Плевен; 
 3. Данъчна оценка на имота; 
 4. Пазарна оценка на имота; 
 5. Препис от АЧОС за имота; 
 6. Препис на Заповед №…№ 16/ 08.01.2014г., 846/ 18.10.2017г. и 1108/ 17.12.2020г. на 
Кмета на община Белене 
 7. Препис от Договор №13/ 31.01.2014г., Договор №295/ 26.10.2017г. и Договор №17/ 
20.01.2021г. 
 
Гласували поименно 11 общински съветника:  
 
ЗА: 11 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка  Врайкова,  Веско  Манолов,  Даниел 
Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 
Олег Йорданов 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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