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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/05.10.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за учредяване сервитутно право на 
прокарване на трасе на кабел НН, преминаващ през имоти - общинска собственост в 
гр.Белене по реда на ЗУТ и ЗЕ и приемане оценка от лицензиран оценител на имоти. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 
 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА приема доклад за пазарната оценка, 
изготвен от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян, 
съгласно който за учредяване сервитутно право на прокарване на трасе на кабел НН за 
ОБЕКТ: “Външно кабелно захранване НН на “Преустройство и реконструкция на 
съществуващо хале във фабрика за производство на прозорци и окачени фасади“, 
находящ се в поземлен имот с идентификатор 03366.602.1112 по КККР на гр.Белене, 
ул."Пенчо Славейков", с площ 2694,0 кв.м, УПИ II, квартал 128 по плана на гр.Белене, на 
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – гр.София с ЕИК 130277958, върху имот – частна 
общинска собственост в гр.Белене - Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1114 по 
КККР на гр.Белене, ул.“Пенчо Славейков“ с НТП “За автогара, автоспирка с площ 4884,00 
кв.м, УПИ I, квартал 128 по плана на гр.Белене (91,28 линейни метра от него или 191,69 
кв.м сервитутна площ), цената е в размер на 2967,00 лева (две хиляди деветстотин 
шестдесет и седем лева и 0 стотинки). Върху сумата не се начислява ДДС съгласно чл.45, 
ал.1 от ЗДДС. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 и 6 от ЗУТ, чл.67, ал.2 от ЗЕ, 

чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.80, ал.1 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
дава съгласие за учредяване сервитутно право на прокарване на трасе на кабел НН за 
ОБЕКТ: “Външно кабелно захранване НН на “Преустройство и реконструкция на 
съществуващо хале във фабрика за производство на прозорци и окачени фасади“, 
находящ се в поземлен имот с идентификатор 03366.602.1112 по КККР на гр.Белене, 
ул."Пенчо Славейков", с площ 2694,0 кв.м, УПИ II, квартал 128 по плана на гр.Белене, на 
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – гр.София, с ЕИК130277958, върху следните 
имоти общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1114 по КККР на 
гр.Белене, ул.“Пенчо Славейков“, с НТП “За автогара, автоспирка“, с площ 4884,00 кв.м., 
УПИ I, квартал 128 по плана на гр.Белене (91,28 линейни метра от него или 191,69 кв.м 
сервитутна площ) и Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1110 по КККР на гр.Белене, 
с НТП “За второстепенна улица“, с площ 19649,00 кв.м. (71,03 линейни метра от него), за 
сумата от 2967,0 лева без ДДС (две хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и 0 
стотинки). Върху сумата не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС. 
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Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (Бистра Павловска, 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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