
З А П О В Е Д 
  

№ 56 / 16.09.2019 г. 
  

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата 
на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества във 
връзка с чл. 17, ал. 1, и чл. 19 от същата Наредба, както и на основание Решение № 
1313/26.08.2019 г. на Общински съвет Септември, взето с Протокол № 66 от редовно 
заседание на Общински съвет Септември проведено на 26.08.2019 г., 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
  

І. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на следните недвижими имоти: 

Два броя помещения преходни - за клинична лаборатория заедно със съответната 
апаратура – 6 /шест/ броя за работа, находящи се на втория етаж на двуетажна масивна 
сграда в „Медицински център 1 – Септември” ЕООД в УПИ І-за поликлиника, кв. 74 по 
плана на гр. Септември, с площ от 50 кв.м. 

II. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.  
ІІІ. Началната тръжна цена за месечен наем на помещението, ведно с апаратурата е 

в размер на 1200.00 лв. (хиляда  и двеста  лева) без ДДС.  
ІV. Клиничната лаборатория следва да се използва по предназначение за клинични  

изследвания, които да се извършват на място с квалифициран персонал и наличната 
апаратура.  

V. Търгът ще се проведе на 04.10.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Медицински 
център гр. Септември. 

VІ. Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер на десет на 
сто от първоначалната тръжна цена за наем на имота (120.00 лева) най-късно до 16:00 часа 
на 03.10.2019 г. в регистратурата на „Медицински център 1 – Септември” и да закупи 
тръжна документация.  

VІІ. Тръжната документация се закупува в срок до 16:00 часа на 03.10.2019 г., на 
цена 120.00 лв. от регистратурата на Медицински център Септември. 

VІІІ. Заявления за участие в търга (по образец) се подават до 16.00 часа на 
03.10.2019 г. 

ІХ. Определям стъпка за наддаване в размер на 5 % от началната тръжна месечна 
наемна цена. 

ХІ. Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен всеки делничен 
ден от 09.00 часа до 16.00 часа, най-късно до 03.10.2019 г. Лице за контакт д-р Мая 
Влайкова, тел. 0883240001. 

 
Настоящата Заповед да се публикува на сайта на общината, в един ежедневник и да 

се постави на таблото за обяви в сградата на Медицинския център не по-късно от 15 дни 
преди провеждане на търга. 
 
  
  
МАЯ ВЛАЙКОВА 
Управител на медицински център 


