ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№1313
Взето с Протокол №66 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 26.08.2019г.
Относно: Отдаване под наем на общински недвижими имоти –две помещения
преходни- клинична лаборатория, находящи се на втория етаж на двуетажна
масивна сграда в "Медицински център – I Септември" ЕООД в УПИ I – за
поликлиника в кв.74 по регулационния план на гр.Септември с обща площ 50
кв.м.
Съгласно изискванията на закона за общинската собственост и Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество на
община Септември /НРПУРОИОС/, имотът може да бъде отдаден под наем чрез
публичен търг.
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на
Общината 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.3 от НРПУРОИОС, чл.17, ал.1, 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 общински недвижим имот-две
помещения преходни-клинична лаборатория, находящи се на втория етаж
на двуетажна масивна сграда в "Медицински център – I Септември" ЕООД
в УПИ I-за поликлиника, кв.74 по регулационния план на гр.Септември с
обща площ от 50 кв.м. Имота е актуван с АПОС №3500/18.04.2019г.
2. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1200,00
лв./хиляда и двеста лева/ на месец като взема в предвид, че помещенията
ще се отдават под наем заедно със съответната апаратура-6 /шест/ броя
за работа.
3. Клиничните изследвания да се извършват на място с подходящите
медицински кадри.
4. Възлага на д-р Мая Влайкова-управител на "Медицински център – I
Септември" ЕООД да организира изпълнението на решението.
Общ брой общински съветници
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