
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 215 
 

 Взето с протокол № 12 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 30.07.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Септември и Стойко 
Василев Йорданов, чрез продажба на общинският имот. 
 

С Решение №К33-06/10.04.2020г., за промяна предназначението на земеделски 
земи за неземеделски нужди от комисията за земеделски земи при Министерството на 
Земеделието, храните и горите е включила в застроителния регулационен план общо 433 
кв. м. земеделска земя, от които 319 кв. м. собственост на Стойко Василев Йорданов, 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 10820.46.130 /проектен 
идентификатор 10820.46.735/ и 114 кв. м. общинска собственост, част от поземлен имот 
с индентификатор 10820.46.131 /проектен имот с идентификатор 10820.46.737/, от които 
се образува УПИ V- 735, 737 в кв.138, който УПИ е бил в строителни граници съгласно 
регулационен план, одобрен със Заповед №301/14.04.1960г. на председателя на ОНС – 
Пазарджик и изключен от обхвата на регулационния план, одобрен със Заповед 
№7162/20.09.1969г. на зам.-председателя на ОНС – гр. Пазарджик.  

Съгласно скица – проект №15-565908/30.06.2020г. проектен имот с 
идентификатор 10820.46.737 с площ от 114 кв., собственост на община Септември се 
придава към проектен имот с  идентификатор 10820.46.735, собственост на Стойко 
Василев Йорданов, за образуване на новото УПИ V- 735, 737 в кв.138  по плана на гр. 
Ветрен. 

Данъчната оценка на проектен ПИ с идентификатор 10820.46.737 е 397.10 лв. 
Пазарната оценка е 752 лв. 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на ВрИ Кмета на Общината 
Лилия Етова, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 т.2 от Закона за 
общинската собственост  и  след станалите разисквания, 

 
Р Е Ш И: 

  1.Дава  съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Септември 
и Стойко Василев Йорданов в рамките на новообразувания урегулиран поземлен V- 735, 
737 в кв.138  по плана на гр. Ветрен, чрез продажба на общинският дял представляващ, 
проектен имот с идентификатор 10820.46.737 от 114 кв. м. на цена  400 лв. /четиристотин 
лева/ 

2.Възлага на ВрИД Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 

Общ брой на общинските съветници: 21 
Присъствали:19 
Гласували:19 
“ЗА”:19 
“ПРОТИВ”:0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”:0 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


