
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 570 
  
Взето с Протокол №42 от заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 29.01.2014г. 
 
Относно: Продажба на общински имот с площ от 107 кв.м, придаващи се по 
регулация към УПИ ХІV-194 в кв.12 по плана на с.Карабунар 
 

В общинска администрация Септември постъпи Молба вх.№94-00-
2307/26.09.2013г. от Ивелина Светлинова Иванова, живуща в гр.София, ж.к. 
„Банишора” бл.37, която желае да закупи 107 кв.м. придаващи се по регулация 
към поземлен имот №194, за който е отреден УПИ ХІV-194 в кв.12 по плана на 
с.Карабунар, собственост на Ивелина Светлинова Иванова, съгласно нот.акт 
№143, т.ІІІ, Д- 465/2012г. 

Пазарната оценка, определена от лицензиран оценител е на стойност 
663.40лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е 480.80 лв., видно от 
удостоверение за данъчна оценка №631000012/08.01.2014г. 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.  

Общински съвет гр.Септември, след като обсъди предложението на 
Кмета на Общината Петър Атанасов Бошев, на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.36, ал.1 т.2 и ал.3 от ЗОС, чл.33 от ЗС и чл.31, ал.1, т.2, ал.3 и ал.4 
от НРПУРОИОС и  след станалите разисквания, 

 
Р Е Ш И: 

 
1.Да се извърши продажба без търг на общински имот с площ от 107 

кв.м., придаващи се по регулация към поземлен имот №194, за който е отреден 
УПИ ХІV-194 в кв.12 по плана на с.Карабунар, собственост на Ивелина 
Светлинова Иванова, съгласно нот.акт №143, т.ІІІ, Д- 465/2012г. 

2.Продажбата да се извърши при цена в размер на 1000лв./хиляда лева/ 
без ДДС,  
 3.Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнението 
на решението. 

 
Общ брой на общинските съветници:   21  
Присъствали:                                                    17  
Гласували:           17 
“ЗА”        17 
“ПРОТИВ”          0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”       0 
 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


