
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. "Обединение" №3,

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-таП: Ьте! 1а1сЬш1(й),аЬу.Ье

З А П О В Е Д

№ РД 15-00-119 от 28.03.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 19, чл. 57, т. 1, Глава 8 - чл. 80 и сл. от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Решение № 52, прието с
Протокол № 5 от 12.03.2012 г. на Общински съвет Кричим

Н А Р Е Ж Д А М

I. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем заедно и/или
поотделно на части от самостоятелен обект - частна общинска собственост с идентификатор
№ 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, находящ се в община Кричим, гр.
Кричим, ул. "Никола Петков" № 11 с предназначение: за търговска дейност, актуван с АОС
№ 420/24.03.2010 г., разпределени както следва:

1. Първи етаж, обособен за помещение за стопанска и/или търговска дейност, с площ
от 102 кв.м., ведно с една втора прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и \УС), с обща
площ от 67.78 кв.м или обща площ за първия етаж 169.78 кв.м.;

2. Втори етаж, обособено помещение, с площ от 173.67 кв.м, ведно с една втора
прилежащи общи площи (фоайе, стълбище и \\^С), с обща площ от 67.78 кв.м или обща площ
за втория етаж 241.45 кв.м.

П. Начална/ни наемна/ни цени за един месец, както следва:
1. Първи и втори етаж заедно в размер на 823 лв. (осемстотин двадесет и три лева) без

ДДС или
2. Първи етаж в размер на 340,00 лева /триста и четиридесет лева/ без ДДС;
3. Втори етаж в размер на 483,00 лева /четиристотин осемдесет и три лева/ без ДДС;

III. Депозит за участие в публично оповестения конкурс, както следва:
1. Първи и втори етаж заедно в размер на 82 лв. (осемдесет и два лева) без ДДС или
2. Първи етаж в размер на 34,00 лева /тридесет и четири лева/ без ДДС;
3. Втори етаж в размер на 48,00 лева /четиридесет и осем лева/ без ДДС;

IV. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 03.05.2012 г. от 10.00 часа в
зала № 21 на Общинска администрация - гр. Кричим, пл. «Обединение» № З

V. Стойността на конкурсната документация е в размер на 50.00 лева (петдесет лева),
платими по банков път по сметка на Община Кричим ВС41СЕСВ97908466975700;
СЕСВВС8Р ЦКБ АД - клон „Пловдив - България", бюджетен параграф 448007 или
внесени в касата на общината.

VI. Документацията се получава в Общински център за информация и услуги към
Общинска администрация - гр. Кричим, стая № 13 след представяне на съответния платежен
документ за нея в срок до 25.04.2012 г.



VII. Краен срок за представяне на предложенията и документите за участие в
публично оповестения конкурс е 16.30 часа на 02.05.2012 г. в Общински център за
информация и услуги към Общинска администрация - гр. Кричим, стая № 13.

VIII. Оглед на имотите може да прави всяко лице, закупило конкурсна документация,
от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа всеки работен ден до 02.05.2012 г.

IX. Конкурсни условия:
1. Специфични условия за участие

а) при сключване на договора/ите за наем да се осигурят не по-малко от 6 броя
общо или по 3 работни места за всяко помещение, а до края на наемния период същите да
увеличат до 10 броя общо или по 5 работни места за всяко помещение;

б) участие и съдействие при реализиране на обществени, културни и спортни
мероприятия, организирани от община Кричим, което да се изразява в логистична и
финансова подкрепа.

2. Други условия на конкурса: Определеният/те за наемател/и кандидат/и, въз основа
на резултатите от публично оповестения конкурс внасят парична гаранция за изпълнение на
договора/ите за наем по сметка на община Кричим ВС28СЕСВ97903366975700;
СЕСВВС8Р ЦКБ АД - клон „Пловдив - България", или в касата на общината в размер на
две наемни вноски.

X. Срок на договора/рите под наем е 5 /пет/ години.

XI. Утвърждавам конкурсната документация за провеждане на публично оповестения
конкурс, включваща:

1. Заповед № РД 15-00-119 от 28.03.2012 г. на Кмета на община Кричим;
2. Решение № 52, взето с Протокол № 5 от 12.03.2012 г.
3. Условия за провеждане на публично оповестения конкурс;
4. Заявление за участие (образец);
5. Декларация от кандидата, че е получил, прочел и приема условията за провеждане

на публично оповестения конкурс (образец);
6. Декларация, че няма да разгласява информация, предоставена му за участие в

публичния конкурс, подписана от участника (образец);
7. Декларация за извършен оглед на имота, подписана от участника (образец);
8. Декларация по Закон за защита на личните данни (образец);
9. Декларация по образец (за ЮЛ и ЕТ, и за ФЛ);
10. Ценово предложение (образец);
11. Проект на договор за наем (образец);

XII. Комисията по провеждането на публично оповестения конкурс се назначава не
по-късно от 1 ден преди датата на конкурса и се състои от 5 члена, като задължително в
нейния състав се включват юрист, икономист и общински съветник.

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Светлана Рангелова Рангелова - директор
на дирекция „УТОСДГР"

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Нуржан Ристемова -
бщина Кричим.

на обжалване по реда на АПК.


