
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№124 

 

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

28.01.2016г. 

 

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІІ-441.443 в 
кв.6 по плана на с.Варвара по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

 

 В общинска администрация е постъпило Заявление вх.№9200-326/12.08.2015г. от 

Кирил Сергеев Цеков и Маргарита Златанова Цекова  с искане  да  закупят УПИ ХVIII-441.443  в 

кв.6 по плана на с.Варвара с площ от 960 кв.м., същите са собственици  на едноетажна масивна 

вилна сграда със застроена площ от 55 кв.м., съгласно нотариален акт №1, том VI, 

н.д.734/2015г. На основание чл.35, ал.3 от ЗОС имат право да закупят имота без търг, въз 

основа на решение на Общински съвет.  

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост №1698/01.09.2015г. Пазарната 

оценка, определена от лицензиран оценител, е на стойност 5866,00 лв. без ДДС. Данъчната 

оценка на имота е 4540.80лв. Съгласно чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 

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 5866,00 лв. без ДДС. 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината Марин 

Василев Рачев, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинска 

собственост, чл.42 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество в Община Септември и  след станалите разисквания, 

Р Е Ш И: 

        1. Да се извърши продажба без търг на Кирил Сергеев Цеков и Маргарита Златанова 
Цекова  на УПИ ХVIII-441.443  в кв.6 по плана на с.Варвара с площ от 960 кв.м., като 
собственици  на едноетажна масивна вилна сграда със застроена площ от 55 кв.м., съгласно 
нотариален акт №1, том VI, н.д.734/2015г.     

       2. Продажбата да се извърши на цена 5 000лв. /пет хиляди лева/ без ДДС. 

       3. Възлага на 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 

 

 ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември    


