
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 732 
 

Взето с Протокол №50 от заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.05.2014г. 
 

 
В Кметство с.Ветрен дол е постъпила молба от Антон Савов Харизанов, 

който желае да закупи УПИ І-Търговия и услуги в кв.32”а” с площ 336 кв.м. по 
плана на с.Ветрен дол чрез публично оповестен конкурс.  

С молбата си Антон Савов Харизанов, е заявил своите инвестиционни 
намерения.  

Във връзка с подадената молба от Антон Савов Харизанов, Кмета на 
Кметство с.Ветрен дол - Димитър Христосков подава в Община Септември 
писмо с вх.№10-00-166/26.03.2014 г., към което е приложил своето положително 
становище за закупуването на имота, скица №16/25.03.2014 г. и молба с 
вх.№197/25.03.2014 г. 

С моя Заповед №315/02.04.2014 г. назначих комисия, на която възложих 
да изготви конкурсните условия и документацията по провеждане на публично 
оповестен конкурс, както и да извърши организация и провеждане на конкурса. 

Комисията, на свое заседание проведено на 08.04.2014 г. изготви 
конкурсните условия и състави Протокол за работата си, който ми беше 
предаден на 08.04.2014 г. 

Пазарната оценка, определена от лицензиран оценител, е на стойност 2 
419 лв. (две хиляди четиристотин и деветнадесет лева). Данъчната оценка на 
имота е 1 509.80 лв. (хиляда петстотин и девет лева и осемдесет стотинки). 
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 определени от общински съвет, но не по-ниски от 
данъчните им оценки.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.25 и чл.67, ал.1 от НРПУРОИОС, 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се извърши продажба на УПИ І-Търговия и услуги в кв.32”а” с площ 
336 кв.м. по плана на с.Ветрен дол чрез публично оповестен конкурс с начална 
конкурсна цена 3500,00лв./три хиляди и петстотин лева/. Имотът е актуван с 
Акт за частна общинска собственост №685/15.04.2014 г. 

 
2. Да се утвърдят конкурсните условия за продажба на УПИ І-Търговия и 

услуги в кв.32”а” с площ 336 кв.м. по плана на с.Ветрен дол, а именно: 
2.1.  Предлагана най-висока цена - 70 точки; 

2.2.  Да разкрият не по-малко от 2 работни места в срок до 5 години - 20 

точки; 



           2.3 Да предложи количествено стойностна сметка с подробно описание 
на видовете дейности за благоустрояване на прилежащите тротоарни площи 
около УПИ І-Търговия и услуги в кв.32”а” с площ 336 кв.м. по плана на с.Ветрен 
дол - 10 точки. 
           3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението.  

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:         21   
Присъствали:             16 
Гласували:              16 
“ЗА”              16 
“ПРОТИВ”                0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                0 
 
 
 
 
 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


