
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1135 

Взето с Протокол № 58 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.12.2018г. 

 

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години 
на общински недвижим имот-помещение, находящо се на първия етаж в сградата 
на Кметство с.Злокучене, в УПИ X – Кметство и здравна служба, в кв.12 по 
регулационния план на с.Злокучене, с площ от 12 кв.м. Имота е актуван с АПОС 
№1/10.12.1998г. 

  В общинска администрация постъпи заявление с вх.№ 2600-
915/21.11.2018г. от Димитър Ангелов Спасов, управител на „Грийн Аналайзис” 
ЕООД и положително становище от Кмета на с.Злокучене за отдаване под наем 
на помещение , находящо се на първия етаж в сградата на Кметство с.Злокучене, 
в УПИ X – Кметство и здравна служба, в кв.12 по регулационния план на 
с.Злокучене, с площ от 12 кв.м.  

  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. 
 Общинският съвет , след като се запозна с предложението на Кмета на 

Общината, след станалите разисквания във връзка с гореизложеното и на 

основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.57, ал.1 от 

НРПУРОИОС, Приложение №1, т.1 от НРПУРОИОС, 

Р Е Ш И: 

1.Отдава под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години общински 
недвижим имот-помещение, находящо се на първия етаж в сградата на Кметство 
с. Злокучене, в УПИ X – Кметство и здравна служба, в кв.12 по регулационния 
план на с. Злокучене, с площ от 12 кв.м. Имота е актуван с АПОС №1/10.12.1998г. 

2. Определи начална тръжна месечна наемна цена за помещението в 
размер на 10 лв. за кв.м. без ДДС. 

3.Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на 
решението. 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                20 
Гласували:                                                    20  
 „За”:                                                              20              
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0                 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


