
 

          ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-20-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 727/07.10.2022 год. 

 

 

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

администрация във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 73 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

на Общински съвет гр. Мездра, и  в  изпълнение  на Решение № 526, Протокол № 38 от 

25.08.2022 г. на Общински съвет Мездра, въз основа на доклад на комисия назначена със  

Заповед № 687/26.09.2022г.  

  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. С настоящата заповед откривам процедура по публично оповестен конкурс 

за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, находящ 

се в общ. Мездра, с. Крета, м. „Лъката“, поземлен имот с идентификатор 39709.3.26  

за нежилищни нужди съобразно предназначението му, представляващ: 

 

 помещение - на партерен етаж  /столова/ - с площ от 209,00 кв. м  с идентификатор 

39709.3.26.1 - публична общинска собственост, находяща се в Комплекс за 

социални услуги на деца с увреждания, находящо се в с. Крета, м. „Лъката“, 

поземлен имот с идентификатор 39709.3.26  с цел  извършване на социални услуги 

- социален патронаж и хранително банкиране за задоволяване на нуждите на 

населението чрез предоставяне на дарени храни за подпомагане на нуждаещи се 

хора и лица с ниски доходи и хора с увреждания. 

 

II. Утвърждавам условията за оглед на обекта съгласно чл. 74, ал. 1, ал. 2 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество: 

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в 

рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на 

конкурса в един местен ежедневник, до 16:00 часа на 23.10.2022 г. след предварителна 

заявка в Общинска администрация Мездра, отдел „Общинска собственост“, гр. Мездра, 

ул.“Христо Ботев“ № 27, стая № 109, I етаж.  

III. Утвърждавам конкурсна документация, както следва: 

1. Общи условия по провеждането на публично оповестения конкурс за 

отдаване под наем на обявеното помещение – публична общинска 

собственост; 

2. Обявление за провеждане на публично оповестения конкурс; 

3. Заверено копие на скица на имота 

e-mail:mezdra@mail.bg
http://www.mezdra.bg/


4. Заверено копие на акт за публична общинска собственост. 

IV. Съгласно чл. 74, ал. 1, ал. 2 Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество определям комисия за провеждане на 

публично оповестен конкурс в състав: 

 

 

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО НА ОСНОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТ ЕС 679/2016 

 

 

 Краен срок за приемане на предложения за участие в конкурсната процедура: 

24.10.2022 г. до 15:00 ч. Определям втора дата за участие в конкурса 01.11.2022г. на 

същото място и по същото време. 

 

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в административна 

сграда на Община Мездра и да се публикува на интернет страницата на общината 

www.mezdra.bg в раздел „ОБЯВИ“ и в раздел „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ съгласно 

чл. 75, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение.  

        Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично. 
 

 

 

 

 

ИВАН АСПАРУХОВ 

Кмет на Община Мездра 
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