
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1188 

Взето с Протокол № 60 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на  27.02.2019г. 

 
Относно: Изменение и допълнение на Решение №1136, взето с протокол №58 
от заседание на ОбС-Септември, проведено на 27.12.2018г. 

 

Във връзка допусната техническа грешка в Решение №1136, взето с 
протокол №58 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 27.12.2018г., на 
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на община Септември върху общинската част от капитала 
на търговските дружества и във връзка с чл.99 от АПК, Общински съвет-
Септември, 

Р Е Ш И: 

 

           I. Общински съвет-Септември дава съгласие за изменение и 
допълнение на Решение №1136/27.12.2018г., като в т.1.1 да се допълни и 1/6 
част от сервизно помещение /тоалетна/ и текста на решението да придобие 
следния смисъл: 

1. Помещения – кабинети на Общо практикуващи лекари – 5 бр., находящи 
се на първия етаж на „Медицински център I - Септември” ЕООД, с площ 
от по 12 кв.м. и един кабинет от 24 кв.м., включително и 1/6 част от 
манипулационна и 1/6 част от детска и женска консултация и 1/6 част от 
сервизно помещение /тоалетна/. 

2. Помещения – кабинети на Стоматолози – 3 бр., находящи се на първия 
етаж на „Медицински център I - Септември” ЕООД, с площ от по 12 кв.м. 

3. Помещения– кабинети – 2 бр., находящи се на втория етаж на 

„Медицински център I - Септември” ЕООД, с площ от по 12 кв.м. 

4. Манипулационна от 12 кв.м., находяща се на първия етаж на „Медицински 

център I - Септември” ЕООД 

5. Детска и женска консултация, находяща се на първия етаж на 

„Медицински център I - Септември” ЕООД, с площ от 12 кв.м. 

II. В останалата част Решение №1136, взето с протокол №58 от заседание 
на ОбС-Септември, проведено на 27.12.2018г. остава непроменено.  

 



     III. Настоящото решение да бъде неразделна част от Решение №1136, взето 
с протокол №58 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 27.12.2018г. 

     ІV. Възлага изпълнението на настоящото решение на Управителя на  
„Медицински център I -  Септември” ЕООД. 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                               12 
Гласували:                                                    12  
 „За”:                                                              12             
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0    
 
           
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


