
                                                                                                                              
На основание чл. 14 ал. 1,2 и 3 от ЗОС, чл. 20 ал. 1 и чл. 86 ал. 1,2 и 3 от НРПУРОИ, решение 

№65 взето с протокол №6/27.02.2012г. от редовно заседание ОбС-Раковски , решение №71 взето с 

протокол №6/27.02.2012г. от редовно заседание ОбС-Раковски и Заповед № ДИ-15/20.03.2012 год. на 

Кмета на Община Раковски, за откриване на конкурсна процедура: 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А 
 ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

  
      1. За отдаване под наем на части от сгради общинска собственост: 

- Стая №4 с площ от 11.20 кв.м., находяща се на втори етаж от Административната сграда на 

кметство Момино село; 

-  Стая №3 с площ от 16.20 кв.м., находяща се на първи етаж от Административната сграда на 

кметство Шишманци; 

- Стая №5 и №6 с обща площ от 25.50 кв.м., находящи се на първи етаж от Здравен дом на кметство 

Чалъкови; 

2. За  отдаване по наем на терен от 15 кв.м. находящ се в разширението между ул.”Никола 

Вапцаров” и ул.”Цанко Дюстабанов”, гр. Раковски, кв. Секирово в ПИ №502.9576, между кв.149 и 

кв.80, за поставяне на ВПС по Чл.56 от ЗУТ.       

 Първоначална конкурсна наемна цена : 

1 отнасяща се към  т. 1  - 6.00 лв./кв.м. / шест лева на кв.м. /  без ДДС съгласно чл.2 т.5 от Наредбата 

за базисните цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост ; 

2 отнасяща се към  т. 2  -  3.00 лв./кв.м  / три лева на кв.м./ без ДДС съгласно чл.2 т.8 от Наредбата за 

базисните цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост ; 

             Конкурсът ще се проведе на 18.04.2012 г. /сряда/ от 14.00 часа и 14.30 часа както следва в 

заседателната зала в сградата на общинска администрация на ІІ етаж. 

 Депозитната вноска е в размер на 30% от началната месечна наемна  цена на имота  и се внася в 

касата на Общинска администрация, находяща се на ІІІ-ти етаж стая № 11 до 16.30 часа на 17.04.1012 

г. 

        Закупуването на конкурсна документация, чиято цена на един комплект е в размер 36.00 лв. 

става до 16.30 часа  на  17.04.2012 г. в касата на Общинска администрация, находяща се в “Центъра 

за информация и услуги”. 

        Заявленията за участие заедно с пакета от задължителни документи се подават до 16.30 часа на 

деня преди конкурса на гише “Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на 

Община Раковски. 

         Документите на кандидатите за участие в конкурса  изброени в конкурсната  документация се 

представят от длъжностно лице на  18.04.2012г. от 14.00 часа и 14.30 часа /сряда/ пред комисията по 

провеждане на търга в запечатан плик, върху който се отбелязва цялото наименование на обекта 

на конкурса, името и адреса на получателя. 

        Повторен конкурс ще се проведе на 19.04.2012г. от 14.00 часа и 14.30 часа в случаите, установени 

от закона. 

За повече информация: тел. 03151 5994 , 0887342058  и на място в сградата на Общината, ет. 3, 

стая №5.                                                          ОТ  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 


