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          На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 от  ЗОС ,чл.73,ал.1,т.1 и ал.2 във 

връзка с чл.76 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с 

общинско имущество, в изпълнение на Решение№27/14.01.2020г. с Протокол от №4 от 

14.01.2020г.  на Общински съвет гр. Неделино 

 

О Б Я В Я В А 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение  с площ 12 

кв.м. ,находящо се в сграда със застроена площ от 60 кв.м. в Поземлен имот №10, по 

частично попълване на кадастралния план на с.Гърнати. Имотът е актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 1326/28.06.2019г. 

Начална тръжна цена (месечен наем) в размер на 14.40лв.без ДДС, съгласно 

Приложение №1 към НРПУРОИ на Община Неделино. 

Дата, място и час на провеждане на търга - 25.02.2020г. от  14.00 часа в 

заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино- на пети етаж в сградата на 

общинска администрация, намираща се на ул. „Александър Стамболийски” № 104. В 

случай, че публичният търг относно обекта е непроведен или е обявен за непроведен, 

както и ако липсва участник който го е спечелил – повторен публичен търг с тайно 

наддаване да се проведе на 04.03.2020 г. от 14:00 часа, на същото място и при същите 

условия.  

Срок и място на закупуване на тръжната документация: в деловодството на 

партерния етаж в сградата на общината до 12.00 часа на  24.02.2020г., срещу 

30.00лв.(тридесет) невъзстановими лева без ДДС, а за участие на повторния 

публичен търг – от 08.00 часа на 28.02.2020г.до 12.00 часа на 02.03.2020г. 
Срок и място за подаване на предложенията за участие  в търга: в деловодството на 

партерния етаж в сградата на общината до 17.00 часа  на 24.02.2020г., а за участие на 

повторния публичен търг –до 17.00 часа на 02.03.2020г. 

Срок за извършване на оглед на имота – всеки работен ден , след представен платен 

документ за закупена тръжна документация . 

Депозит за участие в търга:  в размер на 10%  от началната годишна наемна цена, 

който се внася по сметка на Община Неделино  в „ Интернешенъл асет банка „АД ,клон 

Смолян , офис Неделино :BG30IABG74913301090103,банков код IABGBGSF.    
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