
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 832 

  
Взето с Протокол №53  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 17.09.2014г. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на 

помещение с площ 145 кв.м. съставляващо част от едноетажна масивна сграда, 
находяща се в  УПИ І-За обществени жил.сгради и магазини в кв.92 по регулационния 
план на гр.Септември.  

 
В общинска администрация постъпи писмо с вх.№26-00-666/14.07.2014 г. от 

„Космо България Мобаил” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, 
ж.к.Младост 4, ул.”Бизнес парк София” №1, сграда 6, които желаят да им бъде 
подновен договора за наем №589/20.11.2009 г. за ползване на помещение с площ 145 
кв.м. съставляващо част от едноетажна масивна сграда, находяща се в  УПИ І-За 
обществени жил.сгради и магазини в кв.92 по регулационния план на гр.Септември.  

Към настоящия момент „Космо България Мобаил” ЕАД ползват помещението за 
офис на Глобул. 

Съгласно изискванията в Закона за Общинската собственост и Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на 
Община Септември, имотът може да бъде отдаден под наем чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс. 

 Ето защо и на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от 
ЗОС, чл.53, т.2, Приложение №1, т.1 от НРПУРОИОС и писмо с вх.№26-00-
666/14.07.2014 г. от „Космо България Мобаил” ЕАД,  
 

                                           Р Е Ш И: 
  

1.  Да се отдаде под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години, 
помещение с площ 145 кв.м. съставляващо част от едноетажна масивна сграда, 
находяща се в  УПИ І-За обществени жил.сгради и магазини в кв.92 по регулационния 
план на гр.Септември. Помещението да се използва за офис. Имотът е актуван с 
АЧОС №127/29.09.2006 г.   

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за помещението в размер на 
652,50 лв. (шестстотин петдесет и два лева и 0,50ст.) на месец без ДДС (по 4.50 
лв./кв.м. на месец без ДДС). 

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на т.1 и т.2. 

 
Общ брой на общинските съветници:    21   
Присъствали:        15 
Гласували:         15 
“ЗА”         15 
“ПРОТИВ”           0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”        0 

 

 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


