
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 867 
  

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

Относно: Продажба на УПИ ІІ- общ. в кв.4 по плана на Варварски минерални бани, по 
реда на чл.35, ал.3 от ЗОС. 

В общинска администрация Септември постъпи Молба вх.№2600-
846/05.09.2014г. от търговско дружество с фирма „БИ ПИ ЕЛ – ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: София, район Триадица, ж.к. „Гоце 
Делчев” бл.259, вх.А ет.5-6, ап.12, представлявано от прокурист Николай Йорданов 
Баташки, което желае да закупи УПИ ІІ-общ. в кв.4 по плана на Варварски минерални 
бани, като собственик на законно построена едноетажна масивна сграда със застроена 
площ от 33 кв.м., съгласно Нотариален акт №53, том ІІІ, рег.№4305, дело 415/2011г. 
Сградата е построена в УПИ ІІ-общ. в кв.4. Имотът е актуван с Акт за частна общинска 
собственост №416/24.10.2013г. „БИ ПИ ЕЛ – ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, на 
основание чл.35, ал.3 от ЗОС, има право да закупи имота без търг, въз основа на 
решение на Общински съвет. 

Пазарната оценка, определена от лицензиран оценител, е на стойност 6860лв. 
без ДДС. Данъчната оценка на имота е 2 871.80 лв. 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, обсъди предложението на Кмета на Общината 
Петър Атанасов Бошев, 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 УПИ ІІ-общ. в кв.4  с площ от 703 

кв.м. по плана на Варварски минерални бани, на фирма „БИ ПИ ЕЛ – ГЛОБАЛ 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, като собственик на законно построена едноетажна 
масивна сграда със застроена площ от 33 кв.м. построена в УПИ ІІ-общ. в кв.4, 
съгласно Нотариален акт №53, том ІІІ, рег.№4305, дело 415/2011г. 

2. Продажбата да се извърши на цена 8000лв. без ДДС.  
 3. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 
 
Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                     14  
Гласували:             14 
“ЗА”          13 
“ПРОТИВ”            0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”         1 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


