
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 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

О Б Я В Я В А  

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 20 /двадесет/ броя 
помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети, намиращи се в 
сградата на „Градска поликлиника”, с кадастрален идентификатор 39921.502.406.1, 
находяща се в поземлен имот с идентификатор 39921.502.406 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 
година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
и административен адрес на имота - гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25. 

1. Условия за провеждане на конкурса:   
- Началната конкурсна цена за всяко помещение се определя съгласно 

Тарифата на община Кричим, приета с Решение № 143, взето с Протокол № 15 от 
24.01.2017 година на Общински съвет при община Кричим;  

-   Върху достигнатата наемна цена се начислява 20%  ДДС; 
- Срок за отдаване под наем – до 10 /десет/ години. 

2.  Специфични условия и изисквания: 
- В конкурса имат право да участват само лечебни заведения за извънболнична 

помощ, по смисъла на  чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; 
- В обектите не се разрешава развиване на дейности, които са в противоречие 

на Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове. Лечебните 
заведения не могат да извършват търговски сделки, освен за нуждите на 
осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациенти.  

3. Предназначение на помещенията – кабинетите могат да се ползват за 
извършване на дейностите по чл. 11 от ЗЛЗ от лечебни заведения за оказване на 
извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

ІІ. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 21.02.2019 година от 10:30 
часа, в сградата на община Кричим, пл. „Обединение” № 3, зала № 21. 

ІІІ. Депозитът за участие е в размер на 50 лв. /петдесет лева/, внесени в касата 
на общината или платими по банков път по сметка на община Кричим: ЦКБ АД – клон 
„Пловдив – България”, IBAN: BG28CECB97903366975700; BIC: CECBBGSF, 
Депозитите за участие се задържат и освобождават при условията и по реда, предвиден 
в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Кричим. 

ІV. Размер на таксата за получаване на конкурсната документация – 50 лв. 
/петдесет лева/, внесени в касата на общината или платими по банков път по сметка на 
община Кричим ЦКБ АД – клон „Пловдив – България”, IBAN: 
BG41CECB97908466975700; BIC: CECBBGSF, код за плащане 447000.  

V. Оглед на помещенията може да прави всяко лице, закупило конкурсна  
документация всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа до 
20.02.2019 година.

VІ. Условията за провеждането на публично оповестения конкурс са разписани 
подробно в утвърдената конкурсна  документация. 

Краен срок за представяне на документацията за участие – 17:00 часа на 
20.02.2019 година, в сградата на община Кричим, град Кричим, пл. „Обединение” 
№ 3, деловодство, стая № 13. 

Лице за контакти: Тинка Иванчева –  Началник отдел „ОбСКРИДОС”, стая № 28, 
тел. 03145/23-81. 


