
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 864 
  
Взето с Протокол №54  от заседание на Общински съвет гр. Септември проведено на 
29.10.2014г. 
 

Относно: Продажба чрез публичен търг на имоти-частна общинска собственост, 
съставляващи ПИ № 035292, ПИ №035233 и ПИ №035234 с НТП-ниви в 
м. “ВЕЙОВЕЦ” в землището на гр.Ветрен. 

   
В общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №94-00-

1947/21.07.2014г. и №94-00-1947-1/15.09.2014г. от Антоанета Велинова Царева от 
гр.София, която желае да закупи общински поземлени имоти № 035292, №035233 и 
№035234 с НТП-ниви в м.“ВЕЙОВЕЦ” в землището на гр.Ветрен съответно с площ, 
както следва - 1,034 дка, 1,444 дка и 3,562 дка 

 
За имот №035292 има съставен Акт за частна общинска собственост № 

1165/16.09.2014г. Пазарната цена, определена от лицензиран оценител, е 248,00 лв. 
Данъчната оценка на имота е 96,30 лв. 

За имот №035233 има съставен Акт за частна общинска собственост № 
1166/16.09.2014г. Пазарната цена, определена от лицензиран оценител, е 347,00 лв. 
Данъчната оценка на имота е 134,50 лв. 

За имот №035234 има съставен Акт за частна общинска собственост № 
1167/16.09.2014г. Пазарната цена, определена от лицензиран оценител, е 926,00 лв. 
Данъчната оценка на имота е 331,80 лв. 

 Съгласно чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, разпоредителни 
сделки с имоти или вещни права върху имоти, общинска собственост, се извършват по 
пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. 

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.35, ал.1 от ЗОС и чл.25 от НРПУРОИОС 
                                                           Р Е Ш И: 
 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени 
имоти №035292 с площ от 1,034 дка, №035233 с площ от 1,444 дка, - №035234 с площ 
от 3,562 дка /обща площ 6,040 дка/ с НТП-нива в м. “ВЕЙОВЕЦ” в землището на гр. 
Ветрен 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена 2500,00 лв. 
3..Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 

решението. 
 

Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                     14  
Гласували:             14 
“ЗА”          12 
“ПРОТИВ”            0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”         2 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


