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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 и чл.21, ал.5 от 

Наредба №2 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество,в 

изпълнение на Решение №134/15.10.2020г. и №148/07.12.2020г. на Общински съвет гр. 

Неделино. 

 

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ОБЯВЯВА 

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните общински имоти –публична 

общинска собственост за срок от 5(пет) години , както следва: 

 

№ Наименование  и местонахождение на 

обекта 

Площ/ 

кв.м. 

Начална цена/лв. 

Месечен наем/без ДДС 

Депозит/ 

лв. 

1 Обект: „Помещение, находящо се на 

партерния етаж в сградата на ОУ 

„Васил Левски“ в УПИ VI, кв.11 по 

плана на с. Средец 

80кв.м. 80.00лв. 20.00 

2 Обект: „Терен“ ,находящ се в УПИ 

VIII-1334 за паркинг, кв.55 по ПУП на 

гр. Неделино 

20кв.м. 50.00лв. 20.00 

 

Изисквания към кандидатите : 

1. Кандидатите да не са неизправни по правоотношение с Община Неделино, 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 лица и фирми, които не отговарят на горните условия. 

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 – 50т. 

2.  Размер на инвестициите – 30т. 

3.  Срок за реализация на инвестициите – 20т. 

Общ сбор на максимално възможни точки – 100т. 

4.Извършваната от наемателя дейност да не пречи на дейността на лицата, които управляват 

имота. 

Депозит за участие в търга в размер на 20 лв.Депозита се внася по сметка на Община 

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

:BG30IABG74913301090103,банков код IABGBGSF 

Срок и място на закупуване на конкурсната документация – в деловодството на партерния 

етаж в сградата на общината до 12.00 часа на  09.02.2021г., срещу 30.00лв.(тридесет) 

невъзстановими лева без ДДС. 

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 11.02.2021г. 

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

документ за закупена конкурсна документация . 

Дата, място и час на провеждане на конкурса на 12.02.2021г.(петък) от  10.00 часа в залата 

на Общински съвет гр. Неделино. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ                                                                                 

Кмет на община Неделино      
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