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       На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от  ЗОС  и чл.76, ал.1 от Наредба 

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

изпълнение на Решение №154/21.12.2020г., Решение №157/27.01.21г. на Общински 

съвет гр. Неделино и Заповед № 30/ 28.01.2021г. на Кмета на Община Неделино. 

 

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ОБЯВЯВА 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години 

на част от общински имот – публична общинска собственост представляващ 

„Помещение с площ 70.68кв.м., находящо се  на първи етаж от 4/5 Масивна 

стоманобетонна сграда (Пристройка на Община със застроена площ 321.45кв.м.) в УПИ 

XXVIII–за обществено застрояване-Община,Читалище, градски площад, озеленяване и 

водни ефекти, кв.59 по ПУП на гр. Неделино. 

Предназначение на обекта:банкови, валутни и застрахователни дейности от финансов 

характер. 

Начална тръжна  цена (месечен наем), в размер на 565.44лв. без ДДС. 

Стъпката на наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена, е в размер на 

10 на сто от началната тръжна цена. 

В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, отопление, 

телефон и др. 

Изисквания към кандидатите : 

1.До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, 

които са банки, притежаващи пълен лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност 

на територията на  страната и в чужбина  чрез клон, с опит в обслужване на бюджетни 

организации .                          

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

3.Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 

ликвидация. 

4.До участие в търга  не се допускат юридически лица , които не отговарят на горните 

условия. 

Депозит за участие в търга в размер на 60 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 тръжната документация – в деловодството на 

партерния етаж в сградата на общината до 12.00 часа на  17.02.2021г., срещу 

30.00лв.(тридесет) невъзстановими лева без ДДС. 

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 22.02.2021г. 

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

платен документ за закупена тръжната документация . 

Дата, място и час на провеждане на търга на 23.02.2021г.(вторник) от  14.00 часа в 

залата на Общински съвет гр. Неделино. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ  

Кмет на община Неделино 
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