
OБIijИHA БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ  ПЛЕВЕН  

 

ОБЩИН 	ЛЕ
, Изх.  

Дата  ~~. ~~ 20 г.~ 

ОБЯВА  
Община  Белене  обявява  публичен  търг  с  тайно  наддаване  за: 

I. Продажба  на  движими  вещи  и  недвижима  вещ, собственост  на  Община  Белене, които  вече  
не  са  необходими  за  изпълнение  на  дейностите, свързани  с  тяхното  предназначение, както  
следва: 

~о  

по  
ред  

Инв. 
№  Наименование  

Начална  
тръжна  цена  

без  ДДС  
(лева) 

Начална  тръжна  
цена  с  включен  

ДДС  
(лева) 

1. 228 Лек  автомобил  ПЕЖО  807 3390,0 4068,0 
2. 237 Лек  аатомобил  СЕАТ  ТЕРА  480,0 576,0 

3. 237 Автобус  ИВЕКО  370.12.30 870,0 1044,0 

4. 234 Автовишка  ЛДВ  400 Конвой  TD LWB 2810,0 3372,0 

5. 238 Булдозер  - Трактор  С-100, Д-108 3880,0 4656,0 

6. 178 Агрегат  статичен  Тип  АД  100-32 1980,0 2376,0 

ОБЩО  16092,0 

Л. Отдаване  под  наем  за  срок  от  10 (десет) стопански  години  за  периода  2021-2030 стопанска  
година  (начало  2020-2021 стопанска  година) на  общински  земеделски  имоти  в  землището  на  
гр.Белене, община  Белене  с  начална  тръжна  цена  в  размер  на  50,0 лева/ дка/ стопанска  
година, както  следва: 

ред  

Кадастрален  №  
на  имота  по  
КККР  на  
гр.Белене, 

община  Белене  

№ 
 

по 
 Местност  

Ползвана  
площ  на  

~Дка~ 

Площ  на  
имота  
(дка) 

Начална  
тръжна  цена  
(лева/ 

стопанска  
година) 

1.  03366.503.13 ЛУНГАТА  0,669 0,669 33,45 

2.  03366.503.16 ЛУНГАТА  0,348 0,348 17,40 

3.  03366.503.17 ЛУНГАТА  0,306 0,306 15,30 

4.  03366.503.18 ЛУНГАТА  0,289 0,289 14,45 

5.  03366.503.20 ЛУНГАТА  0,409 0,409 20,45 

111. Отдаване  под  наем  за  срок  от  3 (три) години  на  общински  терени  с  площ  до  10 (десет) 
квадратни  метра  за  разполагане  на  преместваеми  съоръжения, както  следва: 
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МИЛЕН  ДУЛЕВ  
Кмет  на  Община  Белене  

1. Терен  в  гр.Белене, на  юг  от  съществуващата  сграда  на  Пощата, стр.кв.164, УПИ  111 по  плана  
на  града, за  развиване  на  rьрговска  дейност. 
НТЦ  - 3,0 лева/ кв.м/ месец  (три  лева  и  0 стотинки) без  JTJ[С  или  3,60 лева/ кв.м/ месец  
(три  лева  и  60 стотинки) с  включен  ДДС. 
2. Терен  в  гр.Белене  на  ул."Димитър  Благоев" срещу  СОУ  "Димчо  Дебелянов", стр.кв.44 по  
плана  на  града, за  развиване  на  търговска  дейност. 
НТЦ  - 3,0 лева/ кв.м/ месец  (три  лева  и  0 стотинки) без  ДДС  или  3,60 лева/ кв.м/ месец  
(три  лева  и  60 стотинки) с  включен  JTJ[С. 
З. Терен  в  гр.Белене  на  ул."Възраждане" №  1 а  срещу  магазин  "Чайка", стр.кв.77 по  плана  на  
града, за  развиване  на  търговска  дейност. 
НТЦ  - 3,0 лева/ кв.м/ месец  (три  лева  и  0 стотинки) без  ДДС  или  3,60 лева/ кв.м/ месец  
(три  лева  и  60 стотинки) с  включен  ДДС. 

Публичният  търг  ще  се  проведе  на  23.04.2021г. (петък), а  при  неявяване  на  кандидати  на  
29.04.2021г. (четвърrьк) 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  всеки  от  обектите, 
запечатани  в  непрозрачен  плик  ще  се  приемат  до  16.30 часа  на  22.04.2021г. (четвъртьк), 
съответно  до  16.30 часа  на  28.04.2021г. (сряда) в  деловодството  на  Община  Белене  - стая  
№10, след  заплащане  на  същите  по  сметка  (1BAN): BG61 STSA 9300 3359 4547 00, BIC: STSA 
BGSF в  Банка  ДСК" ЕАД  или  в  каса  ЦИОГ  - гр.Белене. 
Цената  на  тръжните  документи  е  70,0 лева  с  включен  ДДС  общо  за  обектите  по  точка  I, и  
70,0 лева  с  включен  ДДС  общо  за  обектите  по  точка  II и  70,0 лева  с  включен  ДДС  
поотделно  за  обектите  по  точка  III. Документите  могат  да  се  получат  до  16.00 часа  на  
22.04.2021 г. (четвъртък), съответно  до  16.00 часа  на  28.04.2021 г. (сряда) в  стая  №  15 на  
Общината, 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  или  в  каса  ЦИОГ  - гр.Белене. 

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  
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Заличено съгласно ЗЗЛД
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