
                    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 145 
 
 
 Взето с протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 29.04. 2020 год. 
 
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години 
на общински недвижим имот, представляващ помещение за склад с площ от 55 
кв. м., находящо се в УПИ I – Кметство, кв. 68 по регулационния план на с. 
Варвара. Имота е актуван с АПОС № 2916/30.06.2017 г. 
 
 
        В общинска администрация постъпи заявление с вх.№2600-334/06.04.2020г. 
от  „Ни Бра 08” ООД със седалище и адрес на управление с. Лозен, ул.„Трета” 
№10 с ЕИК: 203720966 с управител Николай Емилов Стойнов с искане да му 
бъде предоставен под наем общински недвижим имот, представляващ 
помещение за склад с площ от 55 кв. м., находящо се в  УПИ I-Кметство, кв.68 по 
регулационния план на с. Варвара. 
        Съгласно изискванията в Закона за Общинската собственост и Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Септември (НРПУРОИОС), имотът може да бъде отдаден под наем чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс. 
        Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Вр.ИД Кмет на 
Община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1 т.8 
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.57, т.1 от  НРПУРОИОС, Приложение 
№1,т.1 от НРПУРОИОС  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 

10 (десет) години на общински недвижим имот, представляващ помещение за 
склад с площ от 55кв.м., находящо се в  УПИ I-Кметство, кв.68 по регулационния 
план на с. Варвара.  

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за помещението в 
размер на 2 лв.(два лева  на квадратен метър) без ДДС.  

3.Възлага на Вр.ИД Кмет на Общината да организира изпълнението на 
решението. 
 
 
 
  Общ брой общински съветници: 21 

  Присъствали: 20  

  Гласували: 20  

  ”За": 19 

  ”Против” 0  

  ”Въздържали се": 1 

КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 


