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                                                                       ДО 
                                                                        _______________________  
                                                                        _______________________ 

 
 
 
Моля публикувайте следната 
 
 

О Б Я В А 
 

Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване за:  отдаване под наем 
за срок от 5 (пет) стопански години за периода 2013-2018 стопански години 
включително, на земеделски имоти – публична общинска собственост в землището на 
с.Деков, община Белене, с Начин на трайно ползване (НТП) – Пасище, мера, както 
следва: 

 
№  
по 
ред имот № Местност НТП катег дка 

НТЦ 
лева 

1. 000135    НАД СЕЛО Пасище мера   V 372,583 2235,498 

2. 000136    НАД СЕЛО .                
   Пасище 
мера  V  163,914 983,484 

3. 000093    ВЪРТОПА       Пасище мера   V 31,717 190,302 

4. 000085    НАД СЕЛО          
   
Пасищемера    V 299,532 1797,192 

5. 000080    НАД СЕЛО       Пасище мера   V  203,923 1223,538 
6. 000078    НАД СЕЛО      Пасище мера   V 56,836 341,016 
7. 000226 НИКОПОЛСКИ ПЪТ      Пасище мера   V 124,369 746,214 
8. 000107    НАД СЕЛО          Пасище мера   V  597,948 3587,688 

 
Публичният търг да се проведе на 14.08.2013 год. (сряда), а при неявяване на кандидати 
на 21.08.2013 год. (сряда) от 14.30 часа в зала №26 на Административната сграда на 
Община Белене. 
 
Оферти с депозити за участие в публичния търг в размер на 20 % от НТЦ за всеки от 
обектите, запечатани в непрозрачен плик да се приемат до 16.30 часа на 13.08.2013 
год. (вторник), съответно до 16.30 часа на 20.08.2013 год. (вторник) в деловодството на 
Община Белене – стая №10, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG61 STSA 
9300 3359 4547 00, BIC: STSA BGSF в ”Банка ДСК” ЕАД. 
 
Цената на тръжните документи е 20 лева с включен ДДС и те могат да се получат в 
същите срокове до 16.00 часа на 13.07.2013 год. (вторник), съответно до 16.00 часа на 
09.07.2013 год. (вторник) в стая №15, след заплащане на същите по сметка (IBAN): 
BG74 STSA 9300 8459 4547 00, код за вид плащане 44 80 07, BIC: STSA BGSF в ”Банка 
ДСК” ЕАД. 
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При отказ за подписване на Договор от спечелилите участници внесените депозити не 
се възстановяват. 
 
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжни 
книжа, с представител на Общината.                               
За допълнителна информация тел.0658/3-10-61 Надя Ганчева 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВрИД КМЕТ:____________ 
              /Момчил Спасов/ 

 
 
                                                                                                          


