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Препис-извлечение 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-01-329 

 

гр. Главиница, 01.11.2017  г. 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл.15 и чл.72 от Наредба № 3 на ОбС Главиница за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Главиница  и в изпълнение на Решение № 296 по протокол № 32 от 12.10.2017 г. на 

ОбС Главиница 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Да се открие процедура за провеждане на  конкурс за отдаване под наем за 

срок от 5 години на част от четириетажна административна сграда с 

идентификатор №15031.501.419.1, предмет на АПОС № 3020/23.04.2012г. 

(обособена част от етаж I, представляващо „ведомствено кафе“ и прилежащи 

части)“ с начална конкурсна цена от 72,00  лв. без вкл. ДДС  за закритата част 

от 48,00 кв.м. и 45,00 лв. без ДДС за лятна тераса с площ 30 кв. м. за месеци 

юни, юли и август; 

2. Утвърждавам конкурсната документация, в т.ч. условията за участие в 

конкурса, указанията и изискванията към провеждането на конкурса, проекто 

договора за наем и приложенията към документацията; 

3. Определям депозит за участие в конкурса  в размер на  100,00 лв., който  се 

внася в касата на Община Главиница и/или  по сметка на община Главиница: 

IBAN: BG96CECB97903347835600, при ЦКБ Силистра, клон Главиница. Краен 

срок за внасяне на депозита:  до 16:00 часа на 01.12.2017 г.; 

4. Конкурсът да се проведе на 5.12.2017 год. от 11,30 часа в Заседателната зала 

на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ 

№44 ; 

5. Оглед на имота може  да се провежда всеки работен ден в часовете от 09,00 до  

12,00 часа до 01.12.2017 г.; 

6. Определям цена за закупуване  на тръжна документация – 10,00 лв. 

Получаването на документацията да се извършва всеки работен ден от 09,00 

часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. 

Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, 

етаж 1, административната сграда на Община Главиница, ул.“Витоша“ 44.  

Краен срок на закупуване на документацията: до 16,00 часа на 01.12.2017 год; 
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7. Подаването на заявленията за участие в конкурса се извършва всеки работен 

ден  в Информационният център на Община Главиница, в срок до 01.12..2017 г, 

16,00 часа; 

8.  Обявление за конкурса да се извърши в един местен всекидневник, сайта на 

Община Главиница и таблото в административната сграда на Община 

Главиница.  

9. Провеждането на конкурса да се извърши от комисия, която се назначава от 

кмета на общината след изтичане на срока за приемане на предложенията. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор 

„Стопанско управление и хуманитарни дейности“. 

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и 

хуманитарни дейности“ и началник отдел „Общинска собственост“ за сведение и 

изпълнение. 

 

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ:     / п / 

Кмет на Община Главиница 

 

 

Съгласували, 

 

Сюзан Хасан:        / п / 

Зам.кмет „Стопанско управление“ 

 

Нурхан Али       / п / 

Директор на дирекция „СУХД“ 

 

Изготвил,       / п / 

Фахри Емин 

Н-к отдел „ОС“ 
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