
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№127 

 

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

проведено на 28.01.2016г. 

 

Относно: Придобиване правото на собственост от община Септември на 
урегулиран недвижим имот по плана на гр.Септември, представляващ земя и 
сграда, УПИ ІІ-Автогара и услуги в кв.140 с площ 2070 кв.м. и едноетажна 
сграда със ЗП от 155 кв.м. 

 

Във връзка с необходимостта от обособяване на регламентиран 

общински пазар в гр.Септември е извършено проучване относно 

възможностите за подходящо място за развитие на тази дейност. 

Установено бе че гр.Септември не разполага с подходящ общински имот 

за развитие на тази дейност, сегашното място за общински пазар в града е 

бул.“България“, което създава неудобство както за гражданите които живеят 

там, така и за движението на моторни превозни средства през пазарният ден, 

поради нейното затваряне за провеждане на пазара. 

На основание гореизложеното, икономически най изгодният и най- удачен 

вариант за обособяване място за общински пазар в гр.Септември е 

придобиване правото на собственост върху застроен и обезопасен за целта 

имот. 

За целта бяха проведени предварителни разговори с Атанас Лазаров 

Стамболиев, собственик на  УПИ ІІ-„Автогара и услуги” в  кв. 140 с площ от 2070 

кв.м. и едноетажна сграда със застроена площ от 155 кв.м., по плана на 

гр.Септември, с цел възможността общината да закупи имота.  

Постъпило е съгласие с вх.№9400-97/12.01.2016г. от Атанас Лазаров 

Стамболиев за продажба на имота с предоставено копие от документ за 

собственост. 

Съгласно чл.34. ал.2 от Закона за общинската собственост, възмездно 

придобиване на правото на собственост или ограничени вещни права върху 

имот се извършва след решение на Общински съвет. 

 

 



Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 

Общината, след станалите разисквания във връзка с горе изложеното и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2  от ЗОС и чл. 14 от 

НРПУРОИОС, 

 

                                                      Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Септември възмездно да придобие право на 

собственост чрез покупка от Атанас Лазаров Стамболиев, адрес гр. Септември, 

ул.“Янтра.“ №7,  на недвижим имот собственост на лицето, представляващ УПИ 

ІІ-„Автогара и услуги” в  кв. 140 с площ от 2070 кв.м. и едноетажна сграда със 

застроена площ от 155 кв.м., по плана на гр.Септември. 

2. Определя цена за закупуване на имота в размер на 50 000лв./петдесет 

хиляди лева/  без ДДС.  

3.  Възлага на Кмета на община Септември да сключи договор за 

покупко-продажбата  на имота, при условията на чл.34, ал.7 от Закона за 

общинската собственост.  

 

Общ брой на общинските  съветници:    21   

Присъствали:                  20 

Гласували:         20 

“ЗА” :                  20 

“ПРОТИВ”:          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                        0 

 

 

 

 

 ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември    

 


