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ЗАПОВЕД 
№ 654  

гр. Кубрат, 22.06.2015 г.  
                                                 

                                                      

           На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост,  чл. 75, т. 1 от 

Наредба № 4 на Общински съвет - Кубрат за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост  
 

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

 1. Да се проведе публичен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на 

недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване дейност на частна 

детска градина, за срок от 10 години, находящ се в с. Горичево, общ. Кубрат, ул. 

„Лудогорие“ № 47, представляващ УПИ с № III - Детска градина от кв. 11 и построената 

в него едноетажна сграда с ЗП 350 кв. м. по ПУП на селото одобрен със заповед № 1293 / 

1989 г. 

 2. Началната конкурсна цена за месечен наем е в размер на 605,00 лв. 

(шестстотин и пет лева) с ДДС, определена съгласно Приложение № 1 към Наредба  

№4 на Общински съвет Кубрат за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост. 

 3. Класиране на кандидатите ще се извърши в съответствие с критериите, 

утвърдени с конкурсната документация както следва: 

            За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който е спечелил най-много 

точки. Оценяването на конкурсните предложения да се извърши при следните критерии: 

      К1 – предложена цена – коефициент на тежест – 60 т.  

      К2 – концепция за развитие на частната детска градина – 40 т.           

   

         Най-добрите предложения се оценяват съответно с 60 т. и 40 т. като всяко следващо 

прогресивно се намалява с 10 т. Комплексната оценка ще бъде сума от точките дадени за 

всеки критерий.                  

                 Максимален брой точки – 100. 

            4. Публичният конкурс да се проведе на 24.07.2015 г. от 9:00 часа в 

заседателната зала на Община Кубрат. 

 5. Депозитът за участие в публичния конкурс в размер на  50 лв. (петдесет лева) е 

платим по сметка на Община Кубрат IBAN: BG45IORT81163300700000  

BIG: IORTBGSF, Банка „Инвестбанк” АД гр. Кубрат или на касата на общината, стая 

24, ет. 2. 

 6. Оглед имота може да се извърши след предварителна уговорка в стая № 4 на 

общинска администрация  на Община Кубрат до 17.00 ч. от 06.07.2015 г. до 10.07.2015 г. 

 7. Утвърждавам приложената към заповедта конкурсната документация за 

провеждането на публичния конкурс. 

 8. Конкурсните документи се получават в стая № 1 на 1 етаж на Общинска 

администрация , като цената на комплект документи е 25 (двадесет и пет) лева.  

 9. Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса - до 17 часа на 

23.07.2015 г. в деловодството на общинска администрация на Община Кубрат,  

стая № 25. 
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 10. При непровеждане на публичния конкурс, да се проведе повторен публичен 

конкурс на 31.07.2015 г. от 9:00 часа в заседателната зала на общинска администрация  

на Община Кубрат при условията на настоящата заповед. 

 10.1. Оглед на имота при повторен публичен конкурс може да се извърши до 

17.00 часа от 27.07.2015 г. до 29.07.2015 г. 

           10.2. Документи за участие в повторния публичен конкурс се получават в стая № 1 

на 1 етаж на Общинска администрация, като цената на комплект документи е 25 

(двадесет и пет) лева.  

            10.3. Краен срок за подаване на конкурсните документи за участие в повторен 

публичен конкурс - до 17:00 часа на 30.07.2015 г. в деловодството на общинска 

администрация  на Община Кубрат, стая 25. 

 11. Определям комисия за провеждане на конкурса в състав  

…………………………….…………………………………………………………………….. 

Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

  

            

 

 
                                                                                     

                                                                         РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

     Кмет на община Кубрат 
 


