
ОБЯВА 

1. НЕК ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем, за срок 

от пет години на апартаменти и стаи, собственост на дружеството, намиращи се гр. Белово, бул. 

“Освобождение” № 64, както следва: aп. 205 с площ 74,00 м²; ап. 305 с площ 74,00 м²; ап. 306 с 

площ 80,53 м²; ап. 201 с площ 87,70 м²; ап.202  с площ 75,30 м² и ап.204 с площ 58,20 м² и на 

девет стаи, годни за самостоятелно обитаване, а именно: №№107, 207 и 307 – всяка една с 

квадратура 20.1 м²; №№ 108, 208 и 308 всяка една с квадратура 20,8 м² и №№109, 209 и 309 

всяка една с квадратура 28,3 м².; 

2. Начална месечна наемна цена без ДДС за: aп. 205 - 315,00 лв.; ап. 305 - 315,00 лв.; ап. 306 - 

345,00 лв.; ап. 201- 375,00 лв.; ап. 202 - 320,00 лв.; ап.204 - 250,00 лв.; стая 107 - 90,00 лв.; стая 

207- 100,00 лв.; стая 307 - 100,00 лв.; стая 108 - 95,00 лв.; 208 - 110,00 лв.; стая 308 - 110,00 лв. 

стая 109 -130,00 лв.; стая 209 - 140,00 лв.; стая 309 - 140,00 лв.; 

3. Стъпка на наддаване 20,00 (двадесет) лв.; 

4. Начин на плащане на депозита - по банков път или в касата на НЕК ЕАД;  

5. Размер на депозита за участие – удвоения размер на началната месечна цена без ДДС за 

всеки един апартамент или стая; 

6. Закупуване на тръжната документация  до 17:00 ч. на  27.09.2019 г.; 

7. Подаване на заявления за участие до 12:00 ч. нa 30.09.2019 г. 

8. Търгът ще се проведе в сградата на НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади”, гр.София, ул. 

“Лавеле” № 26 от 13.00 ч. на 30.09.2019 г.  

Повторно провеждане на търга на 31.10.2019 г. от 13.00 ч. 

9. Оглед на апартаментите - след предварително съгласуване с г-н Г. Манолчев - тел. +359 2 988 

56 15 (втр. 6701).  

 

Подробна информация за търга може да се получи на електронен адрес: www.dams.nek.bg 

 

 НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади” 

Ул. „Лавеле”  26, София – 1000 

Николай Каранешев, юрисконсулт, отдел „Правен”  

Тел. +359 2 988 56 15 (втр. 2280)  

GSM: +359 885 358 108 

 


