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З А П О В Е Д № 20/12.01.2023г. 

Гр.Неделино 

 

       На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от  ЗОС и чл.59, ал.1 

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

общинско имущество, в изпълнение на Решение №380/21.12.2022г. на 

Общински съвет гр. Неделино проведено на 21.12.2022г.,с Протокол №43, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински 

недвижим имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 

51319.502.395 (с № от предходен план УПИ III, кв.109 по ПУП на гр. 

Неделино), с площ 762.00 кв.м. при граници :51319.502.392; 51319.8.31; 

51319.8.39; 51319.502.436; 51319.502.363; 51319.502.396. 

Имота е актуван с Акт за частна общинска собственост №1391/02.11.2022г. 

1.1.Определям начална тръжна цена на имота в размер на 5 334.00, съгласно 

Решение №380/21.12.2022г. на Общински съвет гр. Неделино. 

2. Задължителни документи за участие в търга. 

2.1.Заявление за участие по образец; 

2.2.Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за 

физическите лица-документ за самоличност; 

2.3.Удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица, 

наторално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез 

пълномощник; 

2.4.Ноториално заверено пълномощно за участие в търга , когато се участва 

чрез пълномощник ; 

2.5.Документ за закупени книжа; 

2.6.Документ за внесен депозид за участие в търга; 

2.7. Декларация по образец; 

2.8.Предложение за цена при провеждане на търга с тайно наддаване; 

2.9.Други документи според обявените условия ,посочени в 

документацията; 

2.10.Изискванията по т.2.2. и т. 2.3 не се прилагат за участници- физически 

лица, които нямат качествата за търговец; 
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3.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от обявената 

първоначална тръжна цена на имота, който се внася по сметка на Община 

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

:BG30IABG74913301090103,банков код IABGBGSF. 

4.Срок и място на закупуване на тръжната документация – в деловодството 

на партерния етаж в сградата на общината до 12.00 часа на 25.01.2023г, 

срещу 40.00лв.(четиридесет) невъзстановими лева без ДДС. 

5.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 

25.01.2023г. 

6.Срок за извършване на оглед на имота – всеки работен ден , след 

представен платен документ за закупена тръжна документация . 

7.Дата, място и час на провеждане на търга – 26.01.2023г. – от  10.00 часа в 

залата на Общински съвет гр. Неделино.  

8.Утвърждавам тръжната документация, съгласно приложението, което е 

неразделна част от настоящата заповед. 

 

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

горните условия. 

За да бъдат допуснати до участие ,кандидатите следва да представят всички 

изискуеми документи, съгласно тръжната документация. 

 

       Настоящата заповед да бъде разгласена , съгласно разпоредбите на 

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

разпореждане с общинско имущество. 

        Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ ………../п/………. 

Кмет на община Неделино 

 

 

Ивет Дуганова ………/п/……… 

Юрисконсулт ОбС 

 

Изготвил :………/п/……… 

Марияна Дуганова 

Гл.експерт „Об.С“ 


