
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1096 

Взето с Протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.10.2018г. 

 

Относно: Даване на съгласие за започване на процедура за 
провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
недвижим имот помещение - бивша регистратура с площ от  15.18 кв.м. и 
прилежаща свободна площ от 30.82 кв.м., находящо се в сградата на 
„Медицински център I - Септември” ЕООД 

Във връзка с изтичане на срока на анекс №4/04.12.20415г. към Договор за 
наем от 01.12.2005г. е налице необходимост от провеждане на публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот помещение - бивша 
регистратура с площ от  15.18 кв.м. и прилежаща свободна площ от 30.82 кв.м., 
находящо 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.8 от ЗМСМА, чл.15 и чл.30а, ал.1от Наредбата за условията 
и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от 
капитала на търговските дружества 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Септември дава съгласие за провеждането на публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот помещение - 
бивша регистратура с площ от  15.18 кв.м. и прилежаща свободна площ от 
30.82 кв.м., находящо се в сградата на „Медицински център I - Септември” 
ЕООД, съгласно чл.30 а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на Община Септември върху общинската част от 
капитала на търговските дружества. 

 

      I. Конкурсната документация съдържа:  

1. Описание на обекта на конкурса;  
2. Начална цена в размер на 350 лв. без ДДС. 
3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;  



4. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на 
плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и място 
за приемане на предложенията на участниците, както и размер на депозита;  

5. Времето и начина за оглед на обекта;  
6. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат 

представени от кандидатите;  
7. Методика за оценка на постъпилите кандидатури – задължителна част 

от конкурсната документация; 
  8. Други условия, в съответствие с целите на конкурса. 
 

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

провеждане на конкурса:  

- да одобри протокола от проведения конкурс  

- да сключи договор със спечелилия конкурса участник 

- в решението да се определи и възнаграждението на членовете на 

комисията       в размер на 0 лв. 

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

задължително в нейния състав да се включи длъжностно лице от 

общинска администрация, правоспособен юрист и представител на 

Общински съвет – Септември.  

- в състава на комисията може да се предвиди участието на външни 

експерти, когато има необходимост от специални знания. 

III. Решението по ал.1, т.1 – т.7 да се публикува поне в един местен 

ежедневник най-малко 15 дни преди датата на конкурса.  

IV. Участниците в конкурса да представят в запечатан плик предложенията 

си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения 

по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане. 

 V. Конкурсната комисия да класира по ред участниците, съобразно 

степента на удовлетворяване на конкурсните условия и да предложи на 

управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс 

и да определи участника, спечелил конкурса.  

VI. За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-

пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за 

класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се 

връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща 

от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок 

за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по 

вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, 

а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, 

удовлетворил конкурсните условия.  

           VII. Въз основа на резултатите от конкурса, управителният орган на 



дружеството сключва договор със спечелилия конкурса кандидат    

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

             

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                16 
Гласували:                                                     16 
 „За”:                                                               16                            
„Против”:                                                         0  
„Въздържали се”:                                           0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


