
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№156 

Взето с Протокол №6 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.02.2016г. 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на община Септември. 
 

 Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на   
Общината, както и с изложените мотиви заедно и поотделно на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, при 
спазване изискванията на чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗНА, чл.42, ал.1 и  чл.43, ал.1 и ал.2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Септември, 

Р Е Ш И: 

1. ПРИЕМА предложеното изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Септември, както следва: 

§1. Изменя и допълва чл.42, ал.1 като текста придобива следната редакция:”Физически 
и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, 
изградена върху земя-частна общинска собственост могат да придобият право на 
собственост върху земята без търг или конкурс със заповед на Кмета на Общината и 
договор за продажба. Кмета на Общината има право да покани собствениците да 
закупят земята-частна общинска собственост върху, която притежават собственост 
върху законно построена сграда”. 

§2. Изменя чл.42, ал.1 като текста придобива следната редакция:”Кмета на Общината 
възлага изготвянето на пазарна оценка от оценител на имоти, която неможе да бъде по-
ниска от данъчната оценка.” 

§3. Изменя чл.43, ал.2 като думите:”След решение на Общински съвет по чл.42 от 
Наредбата” се заличават. 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Септември влиза в сила 
от дена на приемането й. 

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Общината. 
 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:            20            

Гласували:            20         

“ЗА”             20            

“ПРОТИВ”               0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                         0  

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


