
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№122 

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

проведено на 28.01.2016г. 

Относно: Продажба на имот общинска собственост, съставляващ УПИ-Площадка за 
разполагане на павилиони за изкупуване и търговия със селскостопанска продукция”, 
находящ се в парцел 115, масив 5, м.”Башлъците” с площ 2412 кв.м в землището на 
с.Симеоновец. 
 
В общинска администрация постъпи Становище от Кмета на с.Симеоновец с 
вх.№9400-3387/06.11.2015г., относно проявен интерес за закупуване на недвижим 
общински имот ПИ №005115 в землището на с.Симеоновец. Пазарната оценка, 
определена от лицензиран оценител е на стойност 11722,32 лв. без ДДС. Данъчната 
оценка на имота е 5866 лв. 
За същият имот има сключен договор за наем №09/18.01.2011г. за срок от 10/десет/ 
години. Отчитайки необходимостта от свежи финансови постъпления за Общината, 
правя настоящото предложение за продажба на имота чрез търг с явно наддаване с 
изрично отбелязване и в тръжната процедура, че за имота съществува тежест със 
сключеният и действащ 10/десет/ годишен договор. 
Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или вещни права 
върху имоти-общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от 
данъчните им оценки.Предлагам продажбата да се извърши на цена 11722,32 лв.без 
ДДС. 
 
Общински съвет-Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината и на 
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл.25, ал.1, 2 и 3 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество на община Септември, 
 

Р Е Ш И: 
1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран 

поземлен имот УПИ-„Площадка за разполагане на павилиони за изкупуване и 

търговия със селскостопанска продукция”, находящ се в парцел 115, масив 5, 

м.”Башлъците”в землището на с.Симеоновец с площ 2412 кв.м. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена 20 000 лв./дка /двадесет 

хиляди лева на декар/ без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на решението. 

 

Общ брой на общинските  съветници:           21   

Присъствали:               19     

Гласували:               19   

“ЗА”:                19    

“ПРОТИВ”:                  0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                          0 

   

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    


