
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№106 

 

Взето с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.01.2016г. 

 

Относно: Сключване на договор с оценител на имоти и продажба на земя, върху 

която е изградена законно построена сграда 

С оглед законовата регламентация, бързото и ефективно задоволяване на 

обществената потребност и във връзка с проявен интерес от заинтересовани 

лица  се обосновава необходимостта за откриване на посочената процедура. 

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.3 от ЗОС Продажба на земя - частна 

общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда 

се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в 

наредбата по чл. 8, ал. 2. Съгласно действащата наредба по смисъла на чл.8, 

ал.2 от ЗОС продажбата се извършва след решение на Общинския съвет и въз 

основа на представени документи от заинтересованото лице, като следва да се 

представи и пазарна оценка от оценител на имоти, която не може да бъде по – 

ниска от данъчната.  

С предложението се цели ефективност в прилагането на подзаконовата 

уредба, която ще доведе до реализиране на  допълнителни приходи за община 

Септември. 

Общински съвет на община Септември след като обсъди предложението 

на Кмета на Община Септември, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 

35, ал.3 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и чл. 43, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Септември и след станалите разисквания,   

 

Р Е Ш И: 

1. ДАВА  правото на Кмета на Общината да извършва продажба на 

земята, върху която е изградена законно построена сграда, след 

решение на Общински съвет при заинтересованост на собственик на 

сграда и представяне на документите по чл. 42, ал.2 и ал.3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Септември. 



2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Септември да сключи  договор с 
лицензиран оценител за изготвяне на справедлива пазарна оценка на  
имотите като  пазарната цена  не може да бъде по –ниска от 
данъчната оценка на имота, като същата бъде представена в 
Общински съвет на община Септември  за утвърждаване. 

3. След решение на Общински съвет Кмета на Общината да издаде 
заповед и да сключи договор за продажба на земя – частна общинска 
собственост, на която е изградена законно построена сграда. 

4. На всяко тримесечие Кмета на Общината да предоставя на Общински 
съвет информация за броя на продадените имоти и постъпилите 
приходи в Общината , съгл.т.1 от настоящото решение. 

 

 

Общ брой на общинските съветници:    21   

Присъствали:                  20  

Гласували:         20  

“ЗА” :                   20  

“ПРОТИВ”:           0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                         0 

   

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    

 


