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ЗАПОВЕД 

№ 249 

гр. Неделино, 25.07.2022 г. 
 

 На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост, чл. 16 и чл. 17, чл. 73, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 76 от 

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

имущество, въз основа на влязло в законна сила Решение № 333/08.07.2022 г. на 

Общински съвет – Неделино за откриване на процедура по провеждане на публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – 

публична общинска собственост, представляващ помещение от 8.00 кв. м., находящо се 

на първи етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 51319.502.126.4 по КК на 

гр. Неделино, с обща застроена площ 376 кв. м. , построена в ПИ с идентификатор 

51319.502.126, с обща застроена площ 9574 кв. м. и НТП: за обект комплекс за 

образование – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и постъпило съгласувателно писмо с вх. 

№ 67-00-36/22.07.2022 г. от директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино 

    НАРЕЖДАМ 
 

1. Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска 

собственост, представляващ помещение (обект): „Лавка за продажба на закуски“, с 

площ 8.00 кв. м., находящо се на първия етаж от двуетажна масивна сграда с 

идентификатор 51319.502.126.4 по КК на гр. Неделино, с обща застроена площ 376 кв. 

м., построена в ПИ с идентификатор 51319.502.126, с обща застроена площ 9574 кв. м. 

и НТП: за обект комплекс за образование – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино, по силата на Акт за публична общинска собственост № 709/22.03.2004 г., 

при следните конкурсни условия: 

1.1.  Определям начална конкурсна цена /месечен наем/ за лавка за продажба на 

закуски, с площ 8.00 кв. м., в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, съгласно 

НРПУРОИ. 

1.2. Размерът на депозита за участие в конкурса е в размер на 10% от обявената 

начална конкурсна цена, който се внася по сметка на община Неделино в 

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Смолян, филиал Неделино, в срок до 17:00 часа 

на 16.08.2022 г., както следва: 

IBAN BG30IABG74913301090103 

BIC IABGBGSF 

1.3. Предназначение –лавка за продажба на закуски, при спазване на изискванията 

на Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 

обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения,  
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както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и на 

Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. 

1.4. Срок за отдаване под наем – 5 години. 

1.5. Наемателят да заплаща, отделно от наемната цена, в касата на СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ гр. Неделино, използваната ел. енергия – по показанията на 

измервателен уред, както и потребеното количество вода. 

1.6. Наемателят да спазва изискванията за хигиена в помещението и прилежащите 

към него части. 

1.7. Изисквания към участниците: 

- 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; 

2. Дата, време и място на провеждане на конкурса – 17.08.2022 г. /сряда/ от 10:00 

часа в заседателната зала на Общински съвет – Неделино, в сградата на Общинска 

администрация – Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ № 104, ет. 5. 

3. Срок и място на закупуване на конкурсната документация до 17:00 часа на 

16.08.2022 г. в деловодството на Общинска администрация – Неделино, разположено на 

партерния етаж в сградата на общината. 

4. Оглед на имота - предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден 

от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представен документ за закупена конкурсна документация. 

5. Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и 

юридически лица. 

Не се допускат до участие в конкурса физически и юридически лица, които: 

- Не са представили някои от задължителните документи за участие в 

процедурата или те са нередовни; 

- Не са закупили конкурсна документация в предвидения срок; 

- Не са внесли в предвидения срок и чрез предвидения в настоящата заповед ред, 

определеният депозит; 

- Не отговаря на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на 

кмета на община Неделино за откриване на процедура за публично оповестен конкурс и 

конкурсната документация към нея. 

6. Задължителните документи за участие в публично оповестения конкурс се 

подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название 

на обекта на конкурса, наименованието и адреса на подателя. Задължителните 

документи за участие в конкурса са: 

- Заявление – предложение от кандидата за участие в конкурса /по образец/; 

- Копие от документ за самоличност; 

- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез 

пълномощник /заверено копие/; 

- Документ за внесен депозит /оригинал/; 

- Документ за закупена конкурсна документация /оригинал/; 

- Документ, удостоверяващ наличие или липса на задължения към община 

Неделино; 

- Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по вписванията; 

- Декларация за извършен оглед на обекта /по образец/; 



 

 

- Декларация от кандидата, че приема условията за участие в конкурса /по образец/; 

- Декларация за липса на несъстоятелност, ликвидация и др. обстоятелства /по 

образец/; 

7. Срок и място за подаване - предложенията за участие се подават до 17:00 часа 

на 16.08.2022 г. в деловодството на Общинска администрация – Неделино, разположено 

на партерния етаж в сградата на общината. 

8. В случай, че публично оповестения конкурс не се проведе или е обявен за 

непроведен, както и ако липсва участник, който го е спечелил – повторен публично 

оповестен конкурс да се проведе на 29.08.2022 г. от 10:00 часа, на същото място и при 

същите условия. 

9. Утвърждавам документация за участие в процедура по провеждане на 

публично оповестен конкурс за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да 

бъде закупена всеки работен ден до 17:00 часа на 16.08.2022 г. от деловодството на 

Общинска администрация – Неделино, разположено на партерния етаж в сградата на 

общината. Цената на документацията е в размер на 30.00 лв., без включено ДДС. 

10. Условията за публично оповестения конкурс по отношение на основните 

данни обекта, начална цена, специални условия, изисквания към участниците и срока за 

подаване на заявленията за участие се оповестяват съгласно разпоредбите на чл. 77, ал. 

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

общинско имущество. 

 Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок пред 

областния управител на област Смолян и пред Административния съд в Смолян, в 

едномесечен срок от съобщението за издаването й. 

 Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си. 

 

/…п…..печат……/ 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 


