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На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.21,ал.5 във връзка с 

чл. 77, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и Заповед № 363/14.07.2021г. На Кмета на Община Неделино, в 

изпълнение на Решениe№229/14.06.2021г. на Общински съвет гр. Неделино  

 

О Б Я В Я В А 

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 

общински терен представляващ  тротоарна площ ,находяща се на ул. “Александър 

Стамболийски“№34 в обхвата от осова точка 828 до осова точка 829 по ПУП на гр. 

Неделино за разполагане на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат“, съгласно 

одобрена Схема за поставяне чл.56, ал.2 от ЗУТ  от главния архитект на Община 

Неделино. 

Начална конкурсна цена (месечен наем) в размер на 25 (двадесет и пет) лв. без ДДС. 

Изисквания към кандидатите : 

✓ Кандидатите да не са неизправни по правоотношение с Община Неделино, да нямат 

задължения. 

✓ Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 

ликвидация. 

✓ Предложена наемна цена, като направените предложения не могат да бъдат по-

малки от първоначалната конкурсна наемна цена плюс 10% от същата . 

До участие в конкурса не се допускат лица и фирми, които не отговарят на горните 

условия. 

Депозит за участие в конкурса в размер на 10% от началната конкурсна цена, който 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 29.07.2021г, 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 29.07.2021г. 

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 – 30.07.2021г.(петък)– от  14.00 часа в 

залата на Общински съвет гр. Неделино. 

 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 
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