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4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 92 92, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

……………………………………………………………………………………………………….............  
 

  На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1 и чл. 

156, ал. 1 от НРПУРОИ, Заповед №163/19.04.2017г.  на Кмета на Община Неделино, в 

изпълнение на Решения на  Общински съвет - гр. Неделино № 387, № 388/27.01.2017г. и 

№396, №397/17.03.2017г. 

ОБЯВЯВА 

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

следните общински  имоти - публична общинска собственост, както следва:  

№ Наименование  и местонахождение на обекта Площ/

кв.м. 

Начална цена/лв. 

Месечен 

наем/без ДДС 

Депозит/лв

.   

1. Обект: „Лавка за продажба на закуски“, 

находящ се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

гр. Неделино.    

8.00 20.00 24.00 

2. Обект: „Помещение №1“, находящо се в СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино . 

(Кабелна тв.)  

12.00 30.00 36.00 

3. Обект:“Складово помещение №1“, находящ се 

в ОУ „В Левски“ гр. Неделино    

125.00 250.00 300.00 

4. Обект:“Складово помещение №2“, находящ се 

в ОУ „В Левски“ гр. Неделино    

45.00 90.00 108.00 

 

Депозит за участие в конкурса в размер на 10% от началната конкурсна цена (за една 

година). 

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

партерния етаж в сградата на общината до 12.00 часа на  11.05.2017г., срещу 30.00 

лв.(тридесет) невъзстановими лева.  

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  11.05.2017г. 

Срок за извършване на оглед на обектите  - всеки работен ден, след представен платежен 

документ за закупена конкурсна документация. 

Дата, място и час на провеждане на конкурса – 12.05.2017г.(петък) от 14.00 часа в залата 

на Общински съвет гр. Неделино.  

         При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 19.05.2017г. 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
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