
О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц 

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.23, ал.1 и ал.2 от НОС, във връзка с чл.71 от НОС  

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

на 04.01.2019 г. от 11.00 ч.  

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  

обединени помещения № 7 и № 8  с търговска площ от 29,20 кв.м. и 13 кв.м. 

склад, находящи се в сграда „Б”, застроена в имот пл. № 631, кв.87 по 

регулационния план на град Костенец. 

 Търгът ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Костенец, ул.”Иван 

Вазов” № 2, ет.4, Заседателна зала, при следните условия: 

1. Първоначална месечна наемна цена: 150,00 /сто и петдесет/ лева без ДДС; 

2. Имотът се предоставя под наем за търговска дейност; 

3. Срокът за отдаване под наем е 10 /десет/ години от датата на подписване на 

договор за наем, като в договора се предвиждат клаузи за актуализация на наема 

и предсрочното му прекратяване; 

4. Стъпка на наддаване: 10 /десет/ лева; 

5. Депозитна вноска в размер на 100,00 /сто/ лева, която се внася до 16.00 ч. на 

03.01.2019 г. в касата на Община Костенец, етаж 2, стая 18; 

6. Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред, и без 

финансови задължения към Община Костенец. 

7. Огледи се извършват всеки делничен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. до 28.12.2018 г.  

8. Тръжната документация се закупува до 17.00 ч. на 28.12.2018 г. на касата на 

„Център за услуги на граждани – Костенец” в Общинска администрация 

Костенец, с адрес: гр.Костенец, ул. „Иван Вазов” №2, етаж I. Цената на тръжната 

документация е 30,00 лева. Срещу представена квитанция за закупена тръжна 

документация, същата се получава в деловодството на Общинска администрация, 

І етаж, „Център за услуги на гражданите – Костенец”. 

9. Заявленията и предложенията се подават в деловодството на Общинска 

администрация, „Център за услуги на граждани – Костенец”, етаж І, в срок до 

17.00 ч. на 03.01.2019 г. 

10. При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 14.01.2019 г. на същото 

място и час. 

 

За справки:  

Общинска администрация Костенец, отдел „Общинска собственост, тел. 23-08/ 

вътр.303 

 

 

 

 

 


