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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/23.03.2022 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: приемане на решение за продажба на общински земеделски имоти в 
землището на с. Деков, община Белене с НТП – Изоставена нива и приемане на оценки 
от лицензиран оценител на земеделски земи. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 17 

 
1. 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 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: 

1.1.  11 650,0 лева /единадесет хиляди шестстотин и петдесет лева и 0 стотинки// (не се 
начислява ДДС съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС) за Поземлен имот с идентификатор 20537.36.15, 
с площ: 13 217 кв. м., находящ се в област Плевен, община Белене, село Деков, местност 
„Тръпките", вид собственост: общинска частна, вид територия: Земеделска, категория: 10, 
НТП - Изоставена нива, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) с №2969/ 
21.09.2012 година. 

1.2.  29 770,0 лева /двадесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева и 0 стотинки/ 
(не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС) за Поземлен имот с идентификатор 
20537.36.5, с площ: 32 322 кв. м., находящ се в област Плевен, община Белене, село Деков, 
местност „Тръпките", вид собственост: общинска частна, вид територия: Земеделска, 
категория: 10, НТП - Изоставена нива, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 
с №2968/ 21.09.2012 година. 

2. Дава съгласие за продажба след провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 
общински имоти, както следва: 

2.1.  Поземлен имот с идентификатор 20537.36.15, с площ: 13 217 кв. м., находящ се в 
област Плевен, община Белене, село Деков, местност „Тръпките", вид собственост: общинска 
частна, вид територия: Земеделска, категория: 10, НТП - Изоставена нива, актуван с Акт за 
частна общинска собственост (АЧОС) с №2969/ 21.09.2012 година с Начална тръжна цена 
(НТЦ) в размер на 13 217,00 лева /тринадесет хиляди двеста и седемнадесет лева и 0 
стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС). 

2.2.  Поземлен имот с идентификатор 20537.36.5, с площ: 32 322 кв. м., находящ се в 
област Плевен, община Белене, село Деков, местност „Тръпките", вид собственост: общинска 
частна, вид територия: Земеделска, категория: 10, НТП - Изоставена нива, актуван с Акт за 
частна общинска собственост (АЧОС) с №2968/ 21.09.2012 година с Начална тръжна цена 
(НТЦ) в размер на 32 322,00 лева / тридесет и две хиляди триста двадесет и два лева и 0 
стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС). 
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3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА 30 (тридесет) на сто от 
постъпленията от продажбата на общинските имоти по точка 2 да се използват за 
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 
инфраструктура на територията на с.Деков, община Белене. 

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 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел 
Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев, 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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