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О Б Я В А 
 

       На основание чл.14, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОС на 

община Вършец и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец и в 

изпълнение на Решение № 469 от Протокол № 45/27.05.2014 г. на Общински 

съвет – Вършец и Заповед № 217/12.06.2014 г. на Кмета на община Вършец. 
 

 

О Б Я В Я В А 
 

 

        На 17.07.2014 г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на казана за изваряване на ракия /сграда и съоръжения/ находящ се в 

с.Долна Бела Речка, община Вършец, област Монтана /АЧОС № 7 от 

24.04.1997г./. 

       Първоначална годишна наемна цена за наемане на обекта – 450 лв., без 

ДДС. 

        Срок за отдаване под наем на недвижимия имот 5 /пет/ календарни 

години считано от датата на подписване на договора за наем. 

       Стъпка за наддаване 5 % върху началната годишна тръжна наемана цена 

определена за обекта.       

        Документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се 

закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 16.06.2014 г. до 

16.07.2014 г. от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с 

адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 

10, етаж 1. 

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 

08.30ч. до 17.00ч. от 16.06.2014 г. до 16.07.2014 г. в деловодството на 

Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община 

Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1. 

         Депозит за участие в търга – 200 лв., които се внася по сметка на община 

Вършец по банков път в „Инвестбанк АД, клон София-Арсеналски, офис 

Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. 

“България” № 10, етаж 1, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 16.06.2014 

г., до 16.07.2014 г. 

Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата година 

от договора при подписването му, а за останалите години падежът за плащане 

на дължимия наем е датата на подписания договор. 

 



 

 

 До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица 

закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички 

задължителни документи изискващи се за допускане до участие в търга до 

17.00 часа на 16.07.2014 г., внесли депозит за участие в търга в определения 

срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация.                                                                  
   

                                                    За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962 
 


