
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 
 

№ 431 
 
 Взето с протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.12.2020 год. 
 
 
ОТНОСНО1.Отмяна на решение №225/31.08.2020г. на общински съвет гр.Септември 

 
                      2.Съгласие за сключване на договор  за наем без търг на общински 

недвижим имот – помещение, находящо се на първия 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 с площ от 6 
кв.м от управителя на Медицински център I Септември” ЕООД, за срок от 
3 години 

 
В общинска администрация е постъпило Предложение от д-р Мая Влайкова за 

отмяна на решение №225/31.08.2020г. на общински съвет гр.Септември, за отдаване под 
наем, чрез публичен търг на общински недвижим имот –помещение, находящо се на 
първия 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 с площ от 6 
кв.м.  

При спазване на процедурата по изпълнение на решението, съгласно Наредбата за 
условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част 
от капитала на търговските дружества, е необходимо заповедта за обявяване на търга да 
се публикува в един ежедневник. Това обявяване струва около 200- 250 лв., които следва 
да се заплатят на ежедневника публикувал заповедта. Тъй като, определената начална 
тръжна месечна цена в размер на 1.50 лв./кв.м. се отнася за помещение от  6 кв.м., което 
ще се отдава под наем за медицински нужди не е целесъобразно да се правят разходи за 
този обект при така определената процедура. 

 В тази връзка разпоредбата на чл.15, ал.5 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на 
търговските дружества дава право сключването на договори по чл.15, ал.5 с общински 
предприятия, по смисъла на ЗОС  търговски дружества, с държавно и общинско 
имущество и учреждения на бюджетна издръжка да се извършва без търг с решение на 
общински съвет 

 Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на Общината, на 
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал. 5 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.Дава съгласие да се отмени решение №225/31.08.2020г. взето с протокол№13 

от редовно заседание на общински съвет гр.Септември.        
 



 2. Дава съгласие на Управителя на „Медицински център I Септември” ЕООД д-р 
Мая Влайкова да сключи договор за наем, за срок от три години за помещение, находящо 
се на първия 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 с площ 
от 6 кв.м на цена в размер на 1,50 лв.(един лев и петдесет стотинки) на месец.  
       

  3.Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението. 
 

Общ брой на общинските съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
“ЗА”: 19 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


