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 ОБЩИНА АЛФАТАР  ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 

факс: /08673/ 26 03, тел.централа: 086/ 811 610 

 

 

 

З А П О В Е Д 
№ РД-226 

от 29.08.2011год. 

гр.Алфатар, 

 
На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17 и чл.44 от Наредбата реда придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
Откривам процедура за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, 

както следва : 

1.Две помещения на две нива с обща полезна площ от 91 кв.м., намиращи се на 

първи етаж от Административна сграда с идентификатор №00415.502.652.1, находяща 

се в гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6, АОС(ч) №78 от 11.07.2001г. 

2.Вид на търга:с явно наддаване.  

3.Начална наемна цена: Определя се съгласно решение №276 от 29.12.2010г. на ОбС 

Алфатар в размер на – 105 (сто и пет)лв. месечно. 

4.Стъпка за наддаване : 10% от месечната наемна цена. 

5.Срока на договора : до 10 години. 

6.Начин на плащане съгласно договора. 

7.Дата за провеждане на търга:на 05.10.2011год. от 10.30 часа в стая №22, ет.ІІІ, в 

сградата на община Алфатар, гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6. 

8.Срок за закупуване на тръжната документация до 17 часа на 04.10.2011год. 

9.Срока за подаване на Заявления за участие в търга до 17 часа на 04.10.2011г. 

10.Специални изисквания към участниците и предмета на дейност : 

10.1.Опит в телекомуникацията и при запазване на дейността „Предоставяне на 

телекомуникационни услуги” 

10.2.Да няма задължения към община Алфатар. 

10.3.Да е бил изряден контрагент по сключени договори с Общината. 

11.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 04.10.20011г., 

след представяне на документ за закупени тръжни книжа. 

12.Размерът на депозита: 30 (тридесет) лв.. 

13.Тръжната документация се получава в ст.22, ет.3 след заплащане на сумата от 2 

/два/ лв. в касата на Общината в срок до 17 часа на 04.10.2011г. 

14.Други тръжни условия. 

 Заявление за участие образец;(Приложение 1) 

 Копие от решението за регистрация на участника като стопански 

субект.(Удостоверение за актуално състояние издадено до два месеца преди 

подаване на заявлението ) 
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 Документ за данъчна регистрация; 

 Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез 

пълномощник; 

 Документ за закупени тръжни книжа; 

 Документ за внесен депозит ; 

 Удостоверение, за липса на задължения към Община Алфатар. 

 15.Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търга и договор за отдаване 

под наем като неразделна част от нея. 

16.Обявата да се публикува във вестник „ФОРУМ” 

17.При неявяване на кандидат повторен търг да се проведе на 12.10.2011 год., при 

същите условия. 

ЗАБЕЛЕЖКА:Цените са без включен ДДС 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:………………. 

/РАДКА ЖЕЛЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Димитър Генов – юрист на Общината 

Изготвил: 

Камелия Христова – мл. специалист „ОС” 


