
 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №76 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №11 ОТ 28.09.2021 г. 

 

 

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 78171.501.844, с площ 372 кв. м., НТП 

„Ниско застрояване” по КККР на с. Царимир, общ. Съединение 

 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Кмет на Община Съединение 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1, т. 1 и 

ал. 2 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество имущество, приета с Решение № 

135/22.12.2017г., Протокол № 17 на Общински съвет Съединение, изменена и 

допълнена с Решение № 2/ 11.01.2018г., Протокол № 1, предвид изложените в докладна 

записка с вх.№147 от 16.09.2021г. фактически основания, Общински съвет – 

Съединение 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 78171.501.844 (седемдесет и осем 

хиляди сто седемдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, осемстотин четиридесет и 

четири), с площ 372 кв. м. (триста седемдесет и два квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана”, НТП „Ниско застрояване” по КККР на 

с. Царимир, общ. Съединение, одобрени със Заповед № РД-18-87/10.12.2007г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост          

№ 946/14.08.2013г. 

2. Определя цена за продажба на имота, в размер на 2 604,00 лв. (две хиляди 

шестстотин и четири лева), без ДДС.   

3. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за продажба 

чрез публичен търг на посочения в т. 1 от настоящото решение недвижим имот по реда 

на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Съединение, като определя начална тръжна цена, не по-ниска от  

2 604,00 лв. (две хиляди шестстотин и четири лева), без ДДС, или общо 3 124,80 лв. (три 

хиляди сто двадесет и четири лева и осемдесет стотинки), с начислен ДДС.  

4. Определя депозит за участие в процедурата, в размер на 50 % /петдесет 

процента/ от началната тръжна цена.     



 

 

 5. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените данъци, 

такси и режийни разноски, изчислени върху нея, се дължат от купувача на имота по т.1. 

Същите се извършват в лева, като не се допуска плащане с непарични платежни 

средства. 

 6. Упълномощава Кмета на Община Съединение да сключи договор за покупко-

продажба със спечелилия процедурата участник.  

 7. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА определя 30% от продажната цена на 

имота по т. 1, да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Царимир. 

 
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество имущество, 

приета с Решение № 135/22.12.2017г., Протокол № 17 на Общински съвет Съединение, 

изменена и допълнена с Решение № 2/ 11.01.2018г., Протокол № 1 и с фактически 

основания: 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 
 
 
 
 

Кристина Крислова ---ПП--- 
Председател на ОбС-Съединение 
 
Гергана Кошева  ---П--- 
Техн. сътрудник на ОбС-Съединение 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието:12 

Общ брой гласували-общински съветници: 12 

„За“ – 12 

„Против“- 0 (няма) 

  „Въздържали се“ – 0 (няма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


