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       На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 от  ЗОС ,чл.16 и 

чл.76,ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество,в изпълнение на Решение 

№132/15.10.2020г.  на Общински съвет гр. Неделино. 

 

О Б Я В А: 

 

I. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 

от 10(десет) години на част от общински имот- публична общинска 

собственост представляващ „Помещение“ с площ  12кв.м.за извършване на 

читалищна дейност на НЧ „Наука-2019“с.Гърнати ,находящо се на трети  

етаж в сградата на „Детска градина“ построена в Поземлен имот с пл.№94 

по околовръстен полигон на с.Гърнати чрез публично оповестен конкурс. 

Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 

1/29.08.2000г. 

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

НРПУРОИ на Община Неделино в размер на 12.00лв.без ДДС. 

III. Изисквания към кандидатите : 

1. Кандидатите да нямат задължения (данъци, наеми, такси и др.) 

2. Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност и да не са в 

производство по ликвидация. 

3.  До участие в конкурса не се допускат юридически и физически лица , 

които не отговарят на горните условия. 

IV.Изборът на наемател да се извърши при следните конкурсни условия и 

критерии за оценка на предложенията на участниците: 

1. Предложената  наемна цена не може да бъде по-малка от началната 

конкурсна наемна цена плюс 10% от същата. 

2.  Размер на инвестициите. 

3.  Срок за реализация на инвестициите. 

V.Определям следните допълнителни задължения: 

Извършваната от наемателя дейност да не пречи на дейността на лицата, 

които управляват имота. 

VI. Депозит за участие в конкурса в размер на 10% от началната конкурсна 

цена без ДДС.Депозита се внася по сметка на Община Неделино  

в„Интернешенъл Асет банка„АД,клон Смолян,офис Неделино 

:BG30IABG74913301090103,банков код IABGBGSF 
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VII.Срок и място на закупуване на конкурсната документация – в 

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

26.11.2020г., срещу 30.00лв.(тридесет) невъзстановими лева без ДДС. 

VIII.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 

26.11.2020г. 

IX.Срок за извършване на оглед на имотите – всеки работен ден , след 

представен платен документ за закупена конкурсна документация . 

X.Дата, място и час на провеждане на конкурса на 27.11.2020г.(петък) от  

11.00 часа в залата на Общински съвет гр. Неделино. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ  

Кмет на община Неделино 

 

 


