ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ
№ 301/24.09.2021 г.

Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 24.09.2021 г., с
Протокол № 32 от 24.09.2021 г.

ОТНОСНО: Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на
Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост
в община Белово.

На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1, т.2 и
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на Кмета
на Общината, и чл.5, ал.1, т.7 във връзка с ал.2 от ПОДОСОБНКВОА и чл.99, т.2 от АПК.
Общински съвет – Белово,

РЕШИ:
I. Изменя Приложение № 2 от Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за
управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово, приета с Решение №
204 от 25.01.2021 г., на Общински съвет – Белово като създава следващ ред, в който записва в:
колона 2 – АЧОС № 6786 от 16.06.2021 г.;
колона 3 – с. Голямо Белово,
колона 4 – 15802.504.455;
колона 6 – 274 кв. м.;
колона 7 – за друг вид застрояване;
колона 8 – 602.40 лв.
II. Приема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за ПИ с идентификатор
15802.504.455 с площ 274 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин
на трайно ползване – за друг вид застрояване по КККР на с. Голямо Белово, с адрес: с. Голямо
Белово, ул. „Юндола“, при граници и съседи: 15802.504.5, 15802.504.2, 15802.504.1,
15802.504.9501, 03592.2.1022, 03592.2.1084, 03592.2.1021 и определя начална тръжна цена в
размер на 660.00 лв. без ДДС, цена определена от лицензиран оценител и данъчна оценка в
размер на 602.40 лв. Имотът е предмет на АЧОС № 6786 от 16.06.2021 г.
III. Възлага на кмета на община Белово провеждане на процедура и сключване на договор.

* Неразделна част към Решението е приложения списък с поименно гласуване
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: __________________
/СТЕФАН ЯКИМОВ/

СПИСЪК
на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023
за поименно гласуване
към Решение № 301/ 24.09.2021 г.

№

Име, презиме, фамилия

За

1.

Стефан Василев Якимов



2.

Атанас Павлов Тасев



3.

Велизар Здравков Илов



4.

Владимир Петров Михайлов



5.

Димитър Георгиев Марков



6.

Еленко Страхилов Ветренски



7.

Иван Ангелов Кехайов



8.

Иван Цветанов Магаранов



9.

Любомир Георгиев Калайджийски



10. Станислав Александров Танев



11. Стефан Георгиев Стефанов



12. Стойко Стойчев Стефанов



13. Цветелина Георгиева Спасова
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