
          UО  Б  Щ  И  Н  А    С  Т  Р  А  Ж  И  Ц  А 
 
 
                             З  А  П  О  В  Е  Д 

 
                                                       № 743 
                                     гр.Стражица, 30.05. 2018 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 от НРПУРОИ и 
Решение № 316/30.06.2017 год. на Общински съвет гр.Стражица 
 

О Т К Р И В А М  : 
 

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – 
публична общинска собственост, представляващ Масивна сграда /Бивше 
Читалище/ със ЗП 348 кв.м., находяща се в УПИ І, кв.16 по плана на с.Водно, 
актувана с АпОС № 324/31.07.1997г., за клубна дейност, за срок от 10 години. 

2. Начална конкурсна годишна наемна цена 50,11 лв. с ДДС /петдесет 
лева и единадесет стотинки/. 

3. Условия и критерии на конкурса, по които ще се оценяват офертите: 
3.1 Заплащане на определена годишна наемна цена; 
3.2 Програма за опазване на дивеча като национално богатсво, 

съхраняване на генофонда, запазване и обогатяване на видовото разнообразие, 
увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, подобряване на 
местообитанията, обогатяване на фауната и запазване на екологичното 
равновесие в природната среда; 

3.3 Създаване на условия за клубна дейност; 
3.4 Придобит опит в организиране дейността на ловната дружинка по 

възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча в 
предоставения им ловностопански район от Сдружение ЛРД «Тасладжа»; 

   3.5 Запазване предназначението на обекта. 
4. Допълнителни изисквания и условия за участие в конкурса: 
4.1 Право на участие имат ловно-рибарски дружини от ловностопански 

район Стражица; 
4.2 Да са самостоятелна структура от доброволно обединение на ловците 

и риболовците; 
4.3 Да са членове на сдружение, осъществяващо дейност в обществена 

полза; 
5. Дата, място и час на провеждане на конкурса – 19.06.2018 г. от 14,30 

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 сдружение с нестопанска цел. 

7. Определям стъпка за наддаване върху началната конкурсна цена – 5,00 
лв. 

8. При неявяване на кандидати определям втора дата за провеждане на 
конкурса 03.07.2018 г. от 14,30 часа в залата на община Стражица. 

9. Утвърждавам конкурсна документация съдържаща: образец на 
заявление за участие, декларации – 2 броя, извадка от глава VІІ от НРПУРОИ, 



образец на оферта, проектодоговор за отдаване под наем, указания и 
изисквания към участниците за участие в публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на имоти – общинска собственост. 

10. Конкурсна документация комплект с цена 60,00 лв. с ДДС /шестдесет 
лева/ се заплаща в касата на Информационния център на Община Стражица до 
15.00 часа на 15.06.2018 г., за втора дата до 15.00 ч. на 29.06.2018 г. и се 
получава от стая № 106 „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 50,11 лв. 
/петдесет лева /, представляваща една годишна наемна цена се внася по сметка 
на Община Стражица IBAN: BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF при 
„Банка ДСК” ЕАД, клон Стражица до 16.00 часа на 15.06.2018 г. и за втора 
дата до 16.00 ч. на 29.06.2018 г.  

12. Офертите за участие в търга се подават в Информационния център на 
Община Стражица до 16.00 часа на 15.06.2018 г., за втора дата до 16.00 часа на 
29.06.2018 г. 

13. Критерии за оценка на офертите: Предложена най - висока цена. 
  

Препис от Заповедта да се обяви по условията на чл.149 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да 
се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 
 
 
 
Румен Павлов 
Кмет на Община Стражица 
 
 
 
 
 
 


