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О Б Я В А: 
 
 

Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, 
публична общинска собственост, за лекарска  дейност, представляващ две помещения - 
за лекарски кабинет и манипулационна с площ 44.50 кв.м., и 1/3 идеална част от 
общите площи с площ от 17 кв.м, обща площ 61.50 кв.м., находящи се на втория етаж 
в сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ II в кв.10 по регулационния план на 
с.Семчиново, за срок от 5/пет/ години.  
 

Начална тръжна месечна наемна цена за помещенията в размер на 92.25лв. 
(деведесет и два лева и двадесет и пет стотинки) на месец без  ДДС. 
 

Тръжната документация може да се получи след заплащане на такса в 
размер на 45 лв. в срок до 16.00 часа на 09.03.2022г. в деловодството на Общинска 
Администрация Септември.  
 

Заявленията за участие  се подават до 16.00 часа на 09.03.2022г. 
 

Оглед на имота може да се извърши до 09.03.2022г. от 09.00 часа до 16.00 часа.  
 

Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер на 276.75 лв., 
който представлява  25 на сто от годишната наемна цена на основание чл.58, ал.5 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество на Община Септември, най-късно до 16.00 часа на 09.03.2022г. в касата на 
общината или по сметка на община Септември:  
 

IBAN:BG 69SOMB91303347055701 
BIC SOMBBGSF  
Общинска Банка  

 
Стъпката за наддаването е в размер на 10% от началната тръжна цена.  

Оглед на имота предмет на търга, може да бъде извършен до 09.03.2022г. от 09.00 до 
16.00 часа. 

Търгът ще се проведе на 10.03.2022г. от 10.00 часа в сградата на общинска 
администрация Септември.  
 

За справки: тел: 03561 / 70 32   
 


