
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№22 

 
Взето с Протокол №03 от заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 
28.11.2019г. 
 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – помещение, с обща площ от 12 кв.м.-
за оптика, находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински 
център 1 - Септември” ЕООД, в УПИ I – за поликлиника, в кв.74 по регулационния план 
на гр.Септември. 
 
 Съгласно изискванията в Закона за Общинската собственост и Наредбата за условията 
и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала 
на търговските дружества., имотът може да бъде отдаден под наем чрез публичен търг. 
 
На основание  чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.51а, ал.4, т.3 от ЗОС, чл.102, ал.4 от Закона 
за Лечебните заведения във връзка с Приложение №1,т.3 от НРПУРОИОС, чл.17, ал.1 и 
чл.15, ал.4, от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община 
Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване 

за срок от 5 (пет) години на недвижим имот, с обща площ от 12 кв.м., находящ се на 
втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 - Септември” ЕООД, 
в УПИ I – за поликлиника, в кв.74 по регулационния план на гр.Септември, което да се 
ползва за оптика. 

 2. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 180,00 лв. (сто и 
осемдесет лева.) на месец (по 15,00 лв./кв.м. на месец без ДДС, съгласно чл.102, ал.3, ал.4 
от Закона за лечебните заведения). 

3. Възлага на д-р Мая Влайкова, управител на „Медицински център I Септември” 
ЕООД да организира изпълнението на решението. 
 
 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 19 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 
  
  
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


