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2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков” № 2; тел.: 07 181 / 52 42, факс:
07 181 / 57 01
http://www.pirdop.bg/ е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 65, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, чл. 61, т. 2 от Наредбата за
общинската собственост на Община Пирдоп и чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, и в изпълнение на Решение № 90 по Протокол № 8 от заседание
на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 30.07.2020 год.
ОБЯВЯВА
Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна
масивна сграда – бикарник за отглеждане на животни, със застроена площ 200 кв.м. с
идентификатор 56407.500.2086.1 по кадастрална карта, намираща се в поземлен имот с
идентификатор 56407.500.2086 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул.
Стоян хаджи Петров № 18., при:
1. Начална конкурсна цена, без включен ДДС (сделката се облага с ДДС.) – 1,35
лв./кв. метър;
2. Отдаването на имота под наем е за срок от 7 (седем) години, считано от датата
на сключване на договора за наем;
3. Депозит за участие в публично оповестения конкурс – 10% от началната
конкурсна цена или 27,00 лв. (двадесет и седем лева и 00 стотинки), внесен в сградата на
Общинска администрация – Пирдоп, с административен адрес: гр. Пирдоп, пл.“Тодор
Влайков“ № 2, първи етаж, гише № 3, “Каса” или преведен по сметка на община Пирдоп:
BG 84 CECB 9790 3391 1921 00, BIC код: CECBBGSF в “Централна Кооперативна Банка” клон Карлово, офис град Пирдоп, до 14.00 часа на 30.09.2020 г. (включително);
4. Цена на конкурсната документация – 20,00 лв. (двадесет лева, 00 стотинки);
5. Място и срок за закупуване на конкурсната документация:
Сградата на Общинска администрация – Пирдоп, пл.“Тодор Влайков“ № 2, ет.1, гише
№ 3, “Каса”, всеки работен ден от 8.00 – 15.30 часа, до 30.09.2020 година.
6. Място за получаване на конкурсната документация - сградата на Общинска
администрация - Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2, ет.1, гише № 1, „Център за информация
и услуги“ срещу представен платежен документ.
7. Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в публично
оповестения конкурс - сградата на Общинска администрация - Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“
№ 2, ет.1, гише № 1, „Център за информация и услуги“ всеки работен ден от 8.00 – 16,30
часа, до 30.09.2020 година.
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8. Начин на плащане на наемната цена - ежемесечно, до 10-то число на месеца за
предходния месец, по банков път по сметка на Община Пирдоп: IBAN: BG 97 СЕСВ 9790
8491 1921 00, BIC код: СЕСВBGSF в ЦКБ – клон Карлово, офис – гр.Пирдоп, код за вид
плащане: 444100 или в сградата на Община Пирдоп, с административен адрес: гр.Пирдоп,
пл.“Тодор Влайков“ № 2, първи етаж, гише № 3, „Каса“, като първата месечна сума се
внася преди подписване на договора.
9. Дата, място и час на провеждане на публично оповестения конкурс Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2, трети
етаж на 01.10.2020 год. от 10.30 часа.
10. Специфични условия при участие в публично оповестения конкурс:
- спечелилият конкурса при необходимост ще има задължение безвъзмездно да се
грижи за животните затворени в общинският капан, намиращ се непосредствено до
отдаваната под наем сграда – бикарник;
- кандидатите да притежават пасищни животни, отглеждани в землището на
гр.Пирдоп;
- кандидатите - земеделски стопани да бъдат с постоянен адрес в гр.Пирдоп, най малко две години преди датата на обявяване на конкурса;
11. Предимства:
С предимство ще се ползват

кандидатите с постоянен и настоящ адрес на

територията на Община Пирдоп в последните 10 години /за физическите лица/ или със
седалище и адрес на управление на територията на Община Пирдоп в последните 10
години /за юридическите лица/.
Доказва се с Декларация за постоянен и настоящ адрес, седалище и адрес на
управление - образец № 6 от настоящата документация.
Ползвали описаните имоти по договори с изтекъл срок.
Доказва се с копия на договорите и/или други подходящи документи.
12. Време и начин за оглед на имотите.
Може да се извърши всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.00
часа до 29.09.2020 г., след предварителна заявка на тел.: 07181 5242, вътр. 28 – А.
Тодорова. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.
За информация: Община Пирдоп, гр.Пирдоп; пл. Тодор Влайков № 2, ет.1, стая №
2 и на тел. 07181/5242, вътр. 28 – А. Тодорова.
АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп
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