ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779
е-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org

О Б Я В А:
І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска
собственост, както следва:

1.Имот №000102 /нула, нула, нула, едно, нула, две,/ находящ се в местността
„Ливадите” в землището на с.Варвара, с площ от 2.609 дка /два декара, шестстотин и
девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване - пясък. За имота е съставен АЧОС
№2895/16.05.2017г. Начална тръжна цена 5010 лв. /пет хиляди и десет лева/.
За горе посочения имот, търгът ще се проведе на 05.07.2017г. от 10.00часа в
сградата на общинска администрация Септември.
Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 04.07.2017г.
Оглед на имота може да се извърши до 04.07.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.
Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко
от 25 на сто от първоначалната продажна цена на общинския имот най-късно до 16.00
часа на 04.07.2017г. в касата на общината или по сметка на община Септември.
2.Имот 000001 /нула, нула, нула, нула, нула, едно/ находящ се в местността
„Пулчов арк” в землището на с.Ветрен дол, с площ от 0.569 дка /петстотин шестдесет и
девет квадратни метра/. Начин на трайно ползване – нива. Категория на земята при
неполивни условия – четвърта. За имота е съставен АЧОС №2877/06.03.2017г.
Начална тръжна цена 400 лв. /четиристотин лева/.
За горе посочения имот, търгът ще се проведе на 05.07.2017г. от 10.00часа в
сградата на общинска администрация Септември.
Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 04.07.2017г.
Оглед на имота може да се извърши до 04.07.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.
Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко от
25 на сто от първоначалната продажна цена на общинския имот най-късно до 16.00
часа на 04.07.2017г. в касата на общината или по сметка на община Септември
3.Урегулиран поземлен имот VІІ /седем/ - общински в кв.33 А /тридесет и трети А/ по плана за регулация и застрояване на с.Ковачево, с площ от 684 кв.м. /шестстотин
осемдесет и четири квадратни метра/. За имота е съставен АЧОС №1282/22.10.2014г.
Начална тръжна цена 6000 лв. /шест хиляди лева/ без ДДС и 7200лв. /седем хиляди
и двеста лв./ с включен ДДС .
За горе посочения имот, търгът ще се проведе на 05.07.2017г. от 10.00часа в
сградата на общинска администрация Септември.
Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 04.07.2017г.
Оглед на имота може да се извърши до 04.07.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.

Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко
от 25 на сто от първоначалната продажна цена на общинския имот най-късно до 16.00
часа на 04.07.2017г. в касата на общината или по сметка на община Септември
4. Урегулиран поземлен имот ХХІVобщ. /двадесет и четири/ в кв.48 /четиридесет
и осем/ по плана за регулация и застрояване на с.Семчиново, с площ от 308 кв.м.
/триста и осем квадратни метра/. За имота е съставен АЧОС №69/10.11.2008г.
Начална тръжна цена 1200 лв. /хиляда и двеста лева/ без ДДС и 1440лв. /хиляда
четиристотин и четиридесет лв./ с включен ДДС .
За горе посочения имот, търгът ще се проведе на 05.07.2017г. от 10.00часа в
сградата на общинска администрация Септември.
Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 04.07.2017г.
Оглед на имота може да се извърши до 04.07.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.
Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко
от 25 на сто от първоначалната продажна цена на общинския имот най-късно до 16.00
часа на 04.07.2017г. в касата на общината или по сметка на община Септември.
5.Имот №011507 /нула, едно, едно, пет, нула, седем/ находящ се в местността
„Адата” в землището на гр.Септември, с площ от 0.020 дка /двадесет квадратни метра/.
Начин на трайно ползване - канал. За имота е съставен АЧОС №2894/15.05.2017г.
Начална тръжна цена 50.00 лв. /петдесет лева/
За горе посочения имот, търгът ще се проведе на 04.07.2017г. от 10.00часа в
сградата на общинска администрация Септември.
Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 03.07.2017г.
Оглед на имота може да се извърши до 03.07.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.
Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко
от 25 на сто от първоначалната продажна цена на общинския имот най-късно до 16.00
часа на 03.07.2017г. в касата на общината или по сметка на община Септември.
6. Апартамент №19 /деветнадесет/, блок №2 /две/, етаж №5 /пет/ вх.Б с
разгъната застроена площ от 43.33кв.м. /четиридесет и три квадратни метра и тридесет
и три квадратни сантиметра/, състоящ се от: дневна, спалня, коридор, баня и тоалетна
находящ се в УПИ VII /седем/ в кв.118 /сто и осемнадесет/ по плана на гр.Септември,
ул. „Княз Борис І” 16. За имота е съставен АЧОС №2528/04.08.2016г. Начална тръжна
цена – 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/, актуализирана с
Решение
№604/20.01.2017г.
За същия имот има сключен договор за наем №086/12.08.2013 г. за срок от 5
(пет) години
За горе посочения имот, търгът ще се проведе на 05.07.2017г. от 10.00часа в
сградата на общинска администрация Септември.
Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 04.07.2017г.
Оглед на имота може да се извърши до 04.07.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.
Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко
от 25 на сто от първоначалната продажна цена на общинския имот най-късно до 16.00
часа на 04.07.2017г. в касата на общината или по сметка на община Септември.
7. Апартамент №14 /четиринадесет/, блок №2 /две/, етаж №4 /четири/ вх.Б с
разгъната застроена площ от 42.34 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра и тридесет
и четири квадратни сантиметра/, състоящ се от: дневна, спалня, коридор, баня и
тоалетна находящ се в УПИ VII /седем/ в кв.118 /сто и осемнадесет/ по плана на

гр.Септември, „Княз Борис І” 16. За имота е съставен АЧОС №2525/04.08.2016г.
Начална тръжна цена – 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, актуализирана с
Решение №606/20.01.2017г.
За същия имот има сключен договор за наем №089/22.08.2013г. за срок от 5
(пет) години.
За горе посочения имот, търгът ще се проведе на 05.07.2017г. от 10.00часа в
сградата на общинска администрация Септември.
Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 04.07.2017г.
Оглед на имота може да се извърши до 04.07.2017г. от 09.00 часа до 16.00 часа.
Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко
от 25 на сто от първоначалната продажна цена на общинския имот най-късно до 16.00
часа на 04.07.2017г. в касата на общината или по сметка на община Септември.
Тръжната документация се получава от експертите/специалистите на Дирекция
„УПОСЗ”, находящ се на третия етаж, стая №6 в сградата на Общинска
Администрация, след заплащане на такса в размер на 50 лв.

Банкова сметка на Община Септември:
IBAN:BG 69SOMB91303347055701
BIC SOMBBGSF
Общинска Банка

За справки: тел.03561/70 32

