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ОБЯВА 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл. 44 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община 
Белоградчик, Решение № 805, взето с Протокол №60/17.09.2015 на ОбС – Белоградчик и във връзка 
със Заповед №1015/07.10.2015 на Вр. И. Д. Кмет на Община Белоградчик 

 
                                                               ОБЯВЯВА 
 
  1. Процедура по провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от 
общински терен с площ от 1,00 квадратен метър, находящ се в гр.Белоградчик, ул.”Васил Левски” №4А 
/до входа вляво на Младежки дом/ за монтиране на преместваемо съоръжение – кафе-автомат. 
  2. Начална тръжна  цена за отдаване под наем – 50,00 /петдесет/ лева. 
  3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 
  4. Стъпка на наддаване 5 /пет/ лева- 10 % от началната тръжна цена.  
  5. Депозит за участие в публичния търг в размер на 100,00 /сто/ лева. 
Депозитната вноска се внася преди провеждането на търга в касата на община Белоградчик или по 
банков път по сметка на Община Белоградчик – IBAN: BG36IABG74963300270100; BIC: IABGBGSF, 
Интернешънъл Асет Банк – офис Белоградчик. 
  6. Начин на плащане на цената – достигнатата на търга цена се заплаща в брой, в Информационен 
център на община Белоградчик, ежемемесечно. 
  7. Тръжната документация се получава в Информационен център в Общинска администрация до 16.30 
часа на 27.10.2015 година, след заплащане на 20.00 (двадесет) лв., без ДДС, срещу надлежно издадена 
фактура. 
  8. Крайният срок за подаване на заявленията за участие, ведно с другите документи, посочени по-долу в 
настоящата Заповед се подават до 10.00 часа на  28.10.2015 година в стая 24, след поставяне на входящ 
номер. 
  9. Търгът за отдаване под наем ще бъде проведен на 28.10.2015 година от 14:30 часа в Заседателната 
зала на Община Белоградчик. 
  10. При непровеждане на обявения публичен търг на 28.10.2015 г., втори публичен търг при същите 
условия да се проведе на 10.11.2015 г., при същите условия, като документите се подават в срок до 10.00 
часа на 10.11.2015 г. за втори публичен търг. 
  11. Условията на търга по отношение на имота, началната цена и срока за подаване на заявленията за 
участие да се публикуват в един местен вестник най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на 
заявленията за участие. 
  12. Копие  от настоящата Заповед да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация в 
3 /три / дневен срок от нейното издаване. 
 
 
 
 
………………/п/...................... 
РОСЕН МЛАДЕНОВ                                                               
Вр.И. Д. Кмет на община Белоградчик             
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