
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№604 

Взето с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 20.01.2017г. 

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, 
предложени на търг. 
 

Съгласно чл. 34 ал.1 т.3 от Наредбата за реда за управление и разпореждане 
с общински жилища на територията на община Септември, общинските жилища са 
предложени за продажба на наемателите. В определения срок не са предявили 
желание за закупуване на имотите.След техния отказ общинските жилища са 
предложени на публичен търг, но за същите не са постъпили оферти. 
 Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с направеното 
предложение от Кмета на Общината и след станалите разисквания на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, ал. 6, от ЗОС, чл. 25, ал. 1, и 3 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
Община Септември,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет – гр. Септември дава съгласие да се да се актуализира 
началната тръжна цена за продажба на: Апартамент №19 /деветнадесет/, блок 
№2/две/, етаж №5 /пет/, вх.Б с разгъната застроена площ от 43.33 кв.м./четиридесет 
и три квадратни метра и тридесет и три квадратни сантиметра/, състоящ се от 
дневна, спалня, коридор, баня и тоалетна находящ се в УПИ VII  /седем/ в кв.118/сто 
и осемнадесет/ по плана на гр.Септември.  

Гореописаният недвижим имот под т. 1 е актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2528/04.08.2016г. Пазарната оценка, определена от 
лицензиран оценител, е на стойност 30 670 лв. Данъчната оценка на имота е 
4462.50 лв.  

      2.  Продажбата да се извърши при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС 

/шестнадесет хиляди лева/. 

      3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община 

Септември. 

 

Общ брой на общинските съветници:                 21   

Присъствали:                     18   
Гласували:                      18 
“ЗА”                      14 
“ПРОТИВ”                        2  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                2  
                      
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 


