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На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост,чл.16 и 

чл.76,ал.1 от НРПУРОИ  и Заповед № 196/17.05.2019Г.,в изпълнение на 

Решение№737 с Протокол от 23.04.2019г.  на Общински съвет гр. 

Неделино.  

О Б Я В Я В А 

 

I. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 

(пет)години на част от общински имот- публична общинска собственост  

представляващ помещение с площ  24 кв.м. (двадесет и четири 

кв.м.),находящо се на втори етаж в Административна сграда –Кметство, 

с.Средец за определяне на наемател на същия. 

II.     Начална конкурсна (месечна) цена, съгласно Приложение №1 към 

НРПУРОИ на Община Неделино- 2.00лв.(два лв.) за кв. м. или общо 

48.00лв.(четиридесет и осем лв.)без ДДС  

III. Депозит за участие в конкурса в размер 10% от обявената 

първоначална конкурсна цена на обекта,който се внася по сметка на 

Община Неделино  в „ Интернешенъл асет банка „АД ,клон Смолян , офис 

Неделино :BG30IABG74913301090103,банков код IABGBGSF. 

IV. Срок и място за закупуване на конкурсната документация–в          

деловодството на партерния етаж в сградата на общината  до 12.00 часа на 

05.06.2019г., срещу 30.00лв.(тридесет) невъзстановими лева без ДДС. 

V. Срок и място за подаване на предложенията за участие в конкурса– в        

деловодството на партерния етаж в сградата на общината до 17.00 часа  на  

05.06.2019г. 

VI.При липса на постъпили предложения в определения срок, определям 

срок за подаване на предложенията за участие  в конкурса – в 

деловодството на партерния етаж в сградата на общината до 17.00 часа  на 

14.06.2019г. 
VII. Срок за извършване на оглед на обектите - всеки работен ден, след 

представен платежен документ за закупена конкурсна документация. 

VIII.Дата,място и час на провеждане на конкурса на 

06.06.2019г.(четвъртък) от  14.00 часа в залата на Общински съвет гр. 

Неделино. 

IX.При неявяване на кандидатите , повторен конкурс ще се проведе 

на17.06.2019г.(понеделник) . 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
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