
 
  

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№  1647/ 06.10.2014 год. 
 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 от НРПУРОИ и 
Решение № 535/08.09.2014 год. на Общински съвет гр.Стражица 
 

О Т К Р И В А М  : 
 

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част 
от имот – публична общинска собственост, представляваща масивна 
едноетажна сграда със ЗП 104,58 кв.м., находяща се в УПИ ІV-40, кв.11 по 
плана на с.Мирово, актувана с АпОС № 1512/21.06.1999г., за срок от 5 години, 
за читалищна дейност. 

2. Начална конкурсна годишна наемна цена 27,10 лв. с ДДС /двадесет и 
седем лева и десет стотинки/. 

3. Условия и критерии на конкурса, по които ще се оценяват офертите: 
 Заплащане на определена годишна наемна цена; 
 Извършване на инвестиции; 
 Създаване на работни места; 
 Запазване предназначението на обекта. 

4. Допълнителни изисквания и условия за участие в конкурса: 
 Да са регистрирани като юридически лица с 

нестопанска цел; 
 Да са вписани в регистъра на народните читалища към 

Министерството на културата 
 Участниците да не са длъжници на Община Стражица. 

5. Дата, място и час на провеждане на конкурса – 24.10.2014г. от 09,00 
часа в залата на Община Стражица.  

6. Условия за закупуване на конкурсната документация – да представят 
документи, доказващи допълнителните изисквания и условия за участие в 
конкурса: съдебно решение за регистрация на юридически лица с нестопанска 
цел, актуално състояние, удостоверение за вписване в регистъра на народните 
читалища към Министерството на културата, удостоверение за наличието или 
липсата на задължения към Община Стражица. 

7.Определям стъпка за наддаване върху началната конкурсна цена 10 %. 
      8.При неявяване на кандидати определям втора дата за провеждане на 
конкурса 07.11.2014г. от 9,00 часа в залата на общината. 

 
 



 
 
9.Утвърждавам конкурсна документация съдържаща: образец на 

заявление за участие, декларации – 2 броя, скица на имота, извадка от глава VІІ 
от НРПУРОИ, образец на оферта, проектодоговор, указания и изисквания към 
участниците за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост, която се заплаща в касата на Информационния 
център на Община Стражица до 15.00 часа на 23.10.2014г. и за втора дата до 
15.00 ч. на 06.11.2014г. 

10. Цена на конкурсната документация за комплект в размер на 60,00 лв. 
с ДДС /шестдесет лева/ се заплаща в сроковете по т.9 и се получава от стая  № 
104 „Общинска собственост”. 

При закупуването на конкурсната документация следва да бъдат 
представени документите по точка 6, след което се издава Сертификат за 
регистрация в конкурса. 

11. Депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 27,10 лв. 
/двадесет и седем лева и десет стотинки/, представляваща една годишна 
наемна цена се внася по сметка на Община Стражица IBAN: 
BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, клон 
Стражица до 15.00 часа на 23.10.2014г. и за втора дата до 15.00 ч. на 
06.11.2014г.  

 12.Офертите се подават в Информационния център на Община 
Стражица до 16.00 часа на 23.10.2014г., за втора дата до 16.00 ч. на 
06.11.2014г. 

Препис от заповедта да се обяви по условията на чл. 149 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 
 
 
Инж.Детелина Борисова 
Кмет на Община Стражица 


