
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№410 

Взето с Протокол №16 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.07.2016г. 

 

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на 
двуетажна масивна сграда/бивша работилница, физкултурен салон и столова/ с 
разгъната застроена площ от 564 кв.м, находяща се  в УПИ ІІ-Училище, кв.35 по плана 
за регулация и застрояване на с.Лозен. 
 
В общинска администрация е постъпило инвестиционно предложение с вх.№2600-
661/04.07.2016г. от фирма „Гама-84” ЕООД със седалище и адрес на управление: 
с.Братаница, ул.”Двадесет и четвърта” №9 с управител Катя Атанасова, която желае 
да им бъде отдадена под наем двуетажна масивна / бивша работилница, физкултурен 
салон и столова/ с разгъната застроена площ от 564 кв.м, находяща се в УПИ ІІ-
Училище, кв.35 по плана за регулация и застрояване на с.Лозен. Намеренията на 
фирмата  са да оборудват шивашки цех и да осигурят работа на 20-30 човека. 
Съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Септември, имотът може да бъде отдаден под наем чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс. 
Общински съвет-гр.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.53, т.1, Приложение №1, т.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Септември, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се отдаде под наем чрез публичен търг за срок от 5/пет/години двуетажна 
масивна / бивша работилница, физкултурен салон и столова/ с разгъната 
застроена площ от 564 кв.м, находяща се в УПИ ІІ-Училище, кв.35 по плана за 
регулация и застрояване на с.Лозен. Имотът е актуван с АПОС 
№3а/10.12.1998г. 

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за помещенията в размер на 
564,00лв. на месец без ДДС.(по 1,00лв./кв.м на месец без ДДС/. 

3. След съгласуване на КСС-то с Кмета на Общината, вложените средства в 
сградата във вид на ДМА да бъдат приспаднати от наема. 

4. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община Септември. 
 

Общ брой на общинските  съветници:                      21     

Присъствали:                          17            

Гласували:                17             

“ЗА”                            16            

“ПРОТИВ”                              0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                        1  

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


