
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1056 

 

Взето с Протокол № 55 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 28.09.2018г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала 

на търговските дружества 

            
Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на  кмета 
на община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА и чл.79 от АПК,  
 
 

Р Е Ш И: 

 

І. Общински съвет гр. Септември дава съгласие за изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, както следва: 

1. Текстът на чл.15, ал.1 от Раздел V „Особени правила при сключване на 

някои видове договори“ се изменя както следва: „Сключване на договори за 

продажба, учредяване на вещни права и наем на дълготрайни активи на 

еднолични дружества се извършва след провеждане на публичен търг или на 

публично оповестен конкурс, при условията и по реда на настоящата наредба.“. 

2. В Раздел V „Особени правила при сключване на някои видове договори“  

се  създават нови разпоредби както следва: 

Чл.30 а, ал.1  /нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55/ „Публично 

оповестения конкурс се открива с решение на Общински съвет Септември. 

Конкурсната документация съдържа: 

1. Описание на обекта на конкурса; 

2. Начална цена; 
3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците; 
4. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на 

плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок 
и място за приемане на предложенията на участниците, както и размер 
на депозита; 



5. Времето и начина за оглед на обекта; 
6. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат 

представени от кандидатите; 
7. Методика за оценка на постъпилите кандидатури – задължителна част 

от конкурсната документация; 
8. Други условия, в съответствие с целите на конкурса. 

ал.2 / нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55  Управителният орган на 

дружеството назначава със заповед комисия за провеждане на конкурса, 

одобрява протокола от проведения конкурс и сключва договора със спечелилия 

конкурса участник. В заповедта се определя и възнаграждението на членовете 

на комисията. Комисията за провеждане на конкурса се състои от 5 члена, като 

задължително в нейния състав се включва длъжностно лице от общинска 

администрация, правоспособен юрист и представители на Общински съвет – 

Септември. В състава на комисията може да се предвиди участието на външни 

експерти, когато има необходимост от специални знания. 

ал.3 / нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55/ Решението по ал.1, т.1 – 

т.7 се публикува поне в един местен ежедневник най-малко 15 дни преди датата 

на конкурса. 

 

ал.4 / нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55/ Участниците в конкурса 

представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат 

представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, 

цена, начин и условия на плащане. 

 

ал.5  / нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55/  Конкурсната комисия 

класира по ред участниците, съобразно степента на удовлетворяване на 

конкурсните условия и предлага на управителния орган на дружеството да 

одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил 

конкурса.  

 

ал.6 / нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55/ За спечелил конкурса се 

обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните 

условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от 

конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на 

спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. С уведомлението до 

спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В 

случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса 

участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се 

определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия. 

 

Чл.30 б, ал.1  / нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55/ Въз основа на 

резултатите от конкурса, управителният орган на дружеството сключва договор 

със спечелилия конкурса кандидат. 



3. Създава се нов §4  / нов с реш. № 1056 взето с Протокол № 55/ 

Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 1056 от 28.09.2018г., взето с 

Протокол № 55 от дата 28.09.2018г. 

 

 

Общ брой общински съветници:               21 
Присъствали:                                              19 
Гласували:                                                   19 
 „За”:                                                             19                           
„Против”:                                                        0  
„Въздържали се”:                                          0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


