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

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

 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

НА ОБЕКТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ-ПАРТЕРЕН 

ЕТАЖ (СТОЛОВА) ОТ СГРАДАТА, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР  39709.3.26 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРЕТА 

 

1. ОБЩИ ДАННИ: 

1.1. Предмет на конкурса е: 

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 увреждане, с. Крета, м. „Лъката“, поземлен имот с идентификатор 

39709.3.26  с цел извършване на хранително банкиране  

1.2.Конкурсът да се проведе на 25.10.2022 г. от 10:00 часа в Община Мездра, ул. „Христо 

Ботев“ № 27, стая № 203 на ІІ етаж. Втора дата – 01.11.2022 г. в същия час на същото 

място; 

   

2.  НАЧАЛНА ЦЕНА и ДЕПОЗИТ: 
2.1. За отдаване под наем 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 увреждане, находяща се в с. Крета, м. „Лъката“, поземлен имот 

с идентификатор 39709.3.26  с цел  извършване на хранително банкиране при начална 

наемна месечна цена в размер на 209,00 лв; 

2.2.  Депозитът за участие в конкурса е в размер на 20,90 лв. и  се внася  по следната 

банкова сметка на Община Мездра: 

 

IBAN: BG95STSA93008425414500 при Банка „ДСК“  ЕАД 

код на плащане: 446500 

BIC: STSABGSF  

 
3.  ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

3.1  Участникът трябва да представлява юридическо лице с нестопанска цел, 

осъществяващо дейност в обществена полза, регистрирано по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 

3.2  Участникът не трябва да променя основната функция на помещението която е за 

складиране на хранителни продукти и за социален патронаж. 

3.3  Участникът в последствие наемателят е длъжен да поеме и да заплаща всички 

консумативи, свързани с ползването на имота, вода, ел. енергия, газ и други разходи по 

поддръжката на помещението, като монтира контролно-измервателни уреди за 

измерването им.; 

3.4  Участникът в последствие наемателя следва да ползва  помещението с грижата на добър 

стопанин и в съответствие с предназначението му за нуждите за които е предоставен; 

https://www.mezdra.bg/?page_id=775
http://www.mezdra.bg/


3.5 Участникът е длъжен да оборудва помещението с оглед на предназначението му, 

спазвайки съответните санитарно-хигиенни, и противопожарни изисквания, отговарящи на 

българските и европейските стандарти за безопасност; 

3.6 Участникът в последствие наемателя трябва да запази предназначението на 

помещението обект на конкурса; 

3.7 Участникът в последствие наемателя трябва да направи инвестиции за привеждането 

му в съответствие с нормативните изисквания за осъществяване на дейността. Процеса на 

работите се съгласува с наемодателя и се извършва в съответствие със ЗУТ. 

3.8 Участникът представя Инвестиционно намерение за предвижданите от негова страна 

дейности , вкл. по ремонт и оборудване на помещението, както и срок за стартиране на 

дейността и реално изпълнение на предвиденото в инвестиционното намерение. 

3.9 Ползването на наетия от наемателя имот следва да не застрашава и ограничава по 

какъвто и да е начин ползването на съседните помещения и имоти и да не води до 

замърсяване на околната среда. 

 

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 

4.1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст до Кмета на Община Мездра. Същото 

се подава в срок до деня, предхождащ провеждането на конкурса в „Център за информация 

и обслужване на гражданите „ на Общината  

4.2. Инвестиционно намерение за предвижданите от негова страна дейности , вкл. по ремонт 

и оборудване на помещението, както и срок за стартиране на дейността и реално изпълнение 

на предвиденото в инвестиционното намерение. 

4.3. Декларация за запознаване с проекта на договор за отдаване под наем – Приложение № 

1; 

4.4. Декларация за оглед на помещението и запознаване с фактическото му състояние - 

Приложение № 2; 

4.5. Декларация за липса на задължения - Приложение № 3; 

4.6. Декларация за осъждане с влязла в сила присъда, обявяване в несъстоятелност и 

производство по ликвидация - Приложение № 4 

4.7. Квитанция за внесен депозит (оригинал) - внася се по сметка: 

 IBAN: BG95STSA93008425414500 при Банка „ДСК“   ЕАД,  

 код на плащане: 446500 

 BIC: STSABGSF 

4.8. Квитанция за закупена конкурсна документация (оригинал) - внася се в касата на 

„Център за информация и обслужване на гражданите“; 

4.9. Оферта, съдържаща предложение за месечната наемна цена на помещението. 

               

5. НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА: 

    Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки 

участник лично или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик 

с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на юридическото лице 

с нестопанска цел - кандидат, съответно неговия ЕИК и помещението, за което се 

кандидатства. Предложения се подават до 15,00 часа на 24.10.2022 г. на гише № 3, 

находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в община Мездра. 

Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.     

    В деня и часа на конкурса кандидатите представят пред комисията лична карта за 

удостоверяване на самоличността си. При положение, че кандидатът не може да участва 

лично, то лицето което го представлява, трябва да представи нотариално заверено 



пълномощно за участие в публично оповестения конкурс.  

 

6. УСЛОВИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА: 

 
     Липсата на документите по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.8 е условие за 

недопускане до следващите етапи на конкурса. 

     За проведения конкурс се съставя протокол. На основание резултатите от конкурса, 

Кмета на Община Мездра сключва договор за наем на  имота с кандидата спечелил 

конкурса. При положение, че в указания срок лицето класирано на първо място не се яви за 

подписване на договор, се кани втория класиран участник. 

     Договорът се сключва в 7 дневен срок от влизане в сила  на заповедта за спечелил 

конкурса в стая № 109 на І ет. на Община Мездра. 

 

 

 
ИВАН АСПАРУХОВ    /не се чете/ 

Кмет на Община Мездра 


