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ОБЯВА  
С?бщина  Белене  обявява  публичен  търг  с  тайнл  наддаване  за  Отдаване  нод  наем  за  срвк  от  10 
(десет) годики  на  реапна  част  с  площ  100,0 кв.м  от  лбщински  Лоземлен  имот  с  
идеитификатлр  03366.6Q1.1047 (югvзападна  част), целият  с  площ  1358,0 кв.м  по  КККР  на  
rр.Белене, а  по  ЗРП  на  rрада  - ул."Асен  Златаров" №22, УПИ  XI1[ и  X1V, стр.кв.94а, за  
развиване  на  стопанска  дейност. 

Начална  тръжна  цена  (НТЦ) - 20,0 лева/месец  (двадесет  лева  и  0 стлтиики) без  ДnС  или  24,0 
леваlмесец  (двадесет  и  четири  лева  и  0 стотиики) с  включеи  ДДС. 

Публичният  тьрг  ще  се  првведе  на  28.08.2019г. (сряда), а  при  неявяване  на  кандидатм  на  
04.09.2019г. (сряда) от  14.30 часа  в  зала  №2б  на  Административната  сграда  на  Община  Белене. 
С}ферти  с  депозкти  за  участие  в  пубl7ииния  тьрг  в  размер  на  10 % от  НTЦ  без  ДДС  за  обекта, 
запечатани  в  непрозрачен  плнк  ще  се  приемат  до  16.30 часа  на  27.08.2019r. (вторник), 
съответно  до  16.30 часа  на  03.09.20]9г. (вторник) в  деловлдстввТb на  ббщwна  Белене  - стая  
N°10, след  заплащанв  на  същите  по  сметка  (IBAN): BG61 STSA 9300 3359 4547 00, BIG: STSA 
BGSF u Банка  ДGК," ЕАД  или  в  каса  ЦИQГ  на  Общината. 

Цемата  на  тръжните  двкументи  е  60,0 лева  с  включен  JjIjC за  обеи.та. Документите  могат  да  се  
получат  до  16.00 часа  на  27.08.2019г. (вторник), съответно  до  16.00 часа  на  03.09.2019г. 
(вторник) в  стая  №15, след  заплащане  на  същите  по  сметка  (tBAN): BG74 STSA 9300 8459 4547 
00, код  за  вид  плащане  44 80 07. BIC: STSA BGSF в  Банка  ДСК" ЕАД  или  в  каса  [.(ИQГ  на  
Общината. 

При  отказ  за  пвдписване  на  Доглвор  от  спечелилите  участници  внесените  депозитн  не  се  
вЪ3СГановЯват.  

Оглед  на  обекта  може  да  се  извъригsа  всеки  рабвтен  ден, след  закупуване  на  тръжни  книжа, с  
представител  на  Общината. 

За  допълнктелна  информация  - теп.(0658) 3-10-62 инж.Пламвн  Петрлв  
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