
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1136 

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

 

Относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на помещения – находящи се в сградата на „Медицински 
център I - Септември” ЕООД. 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 2600-1010/12.12.2018г. от д-р Мая 
Влайкова – Управител на „Медицински център I - Септември” ЕООД, относно 
изтичане на 10 годишния срок за отдаване под наем на кабинетите на ОПЛ, 
стоматолози, Манипулационна, Детска и женска консултация и сервизни 
помещения е налице необходимост от провеждане на публичен търг за отдаване 
под наем на помещенията - находящи се в сградата на „Медицински център I - 
Септември” ЕООД 

Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на  
Кмета на Община Септември и след станалите разисквания на основание 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 

Р Е Ш И: 

           I.Общински съвет Септември дава съгласие за провеждането на 
публичен търг за отдаване под наем на помещения за срок от 10/десет/ години – 
находящи  се в сградата на „Медицински център I - Септември” ЕООД, съгласно 
чл.15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община 
Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества, а 
именно: 

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. 

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. 



6. Сервизно помещение /тоалетна/ находяща се на първия етаж на 

„Медицински център I - Септември” ЕООД, с площ от 10 кв.м. 

 

II.Управителният орган на дружеството да назначи с решение комисия за 

провеждане на търга:  

- да одобри протокола от проведения търг 

- да сключи договор със спечелилия търга участник 

- комисията за провеждане на търга да се състои от 5 члена, като 

задължително в нейния състав да се включи длъжностно лице от 

общинска администрация, правоспособен юрист и трима 

представители на Общински съвет – Септември. 

- Определя Общински съветници, които да бъдат включени в състава на 

комисията. 

- Петьо Кънчев 

- Румен Колев 

- Сергей Стойнов 

     III. Определи начална тръжна месечна наемна цена за помещението в 

размер на 8,00 лв. за кв.м. на месец без ДДС. 

IV. Депозита за участие  в търга е в размер от 10/100 върху началната 
тръжна наемната цена съгласно чл.17, ал.1, т.6 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху 
общинската част от капитала на търговските дружества. 

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

 

 

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

 


