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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 
10 (десет) стопански години за периода 2016-2026 стопански години включително, на 
ОБЕКТ: ОБЩИНСКИ РИБАРНИК с обща площ 11,200 дка, включващ в границите си 6 
(шест) общински поземлени имоти в землището на гр.Белене с ЕКАТТЕ 03366, както 
следва: 
 
№ 
по 
ред 

Кадастрална карта 
Имот № 

Местност НТП 
Площ 
(дка) 

1. 03366.513.33 ЛУНГАТА Дига (Рибарник) 0,887 
2. 03366.513.34 ЛУНГАТА Рибарник 1,888 
3. 03366.513.42 ЛУНГАТА Дига (Рибарник) 0,207 
4. 03366.515.13 ЛУНГАТА Дига (Рибарник) 0,749 
5. 03366.515.29 ЛУНГАТА Рибарник 3,832 
6. 03366.517.51 ЛУНГАТА Рибарник 3,637 

ОБЩО 11,200 

 
Начална тръжна цена – 672,0 лева/година 
 
Публичният търг ще се проведе 19.10.2016 год. (сряда), а при неявяване на кандидати на 
26.10.2016 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 10 % от НТЦ за обекта без 
ДДС, запечатани в непрозрачен плик ще се приемат до 16.30 часа на 18.10.2016 год. 
(вторник), съответно до 16.30 часа на 25.10.2016 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. или в каса ЦИОГ на Общината. 
 
Цената на тръжните документи е 60 лева с включен ДДС за обекта и те могат да се 
получат до 16.00 часа на 18.10.2016 год. (вторник), съответно до 16.00 часа на 25.10.2016 
год. (вторник) в стая №15, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG74 STSA 9300 
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8459 4547 00, код за вид плащане 44 80 07, BIC: STSA BGSF в ”Банка ДСК” ЕАД или в каса 
ЦИОГ на Общината. 
 
При отказ за подписване на Договор от спечелилите участници внесените депозити не се 
възстановяват. 
 
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжни 
книжа, с представител на Общината. 
 
 
 
За допълнителна информация – тел.(0658) 3-10-61 инж.Пламен Петров 
 
 
 
МИЛЕН ДУЛЕВ 
Кмет на Община Белене 


