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 Съгласно Заповед №413/30.01.2023г. на Кмета на Община Върбица във 
връзка с Решение №6 по протокол №36 от 31.05.2022 г. на Общинския съвет 
Върбица се обявява публичен Конкурс за избор на оператор на язовирна 
стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 
«Конево -2» – публична общинска собственост, представляващ ПИ с 
идентификатор 47785.17.85, находящ се в землището на с. Менгишево чрез 
предоставянето му под наем за срок от 10 години при минимална годишна 
конкурсна цена 3 000,00 лв. без ДДС. Предназначението на обекта е сезонно 
регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и 
риборазвъждане. 

Конкурсът ще се проведе на 02.03.2023г. от 10.00 часа в стая 206, ет.2 в  
Административната сграда на Община Върбица в гр.Върбица, ул. 
„Септемврийско въстание” №40.  

Закупуване и получаване на конкурсна документация: до 16:00 ч. на 
01.03.2023г.  в стая 204, ет.2 в сградата на Общината, на цена 12 лв. с вкл. 
ДДС, платима по банков път по посочената в т.3 по- долу сметка или на 
касата на общината. 

Гаранция за участие в размер на 100 % (сто процента) от началната 
годишна конкурсна цена за отдаване под наем да се внесе в касата на 
общината или по следната банкова сметка: ЦКБ АД клон Търговище офис 
Върбица, IBAN:  BG05CECB97903347088301, BIC: CECBBGSF в срок до 
16:00ч. на 01.03.2023г. Гаранцията се възстановява при условията на 
разпоредбите на чл.24 и 25 от Наредбата за провеждане на публични търгове 
и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи –общинска 
собственост на Община Върбица.  

 Оглед на имотите, предмет на конкурса, може да се извършва всеки 
работен ден до 16.00 ч. до денят предхождащ конкурса. 

Подаване на заявление за участие до 16:00 ч. на 01.03.2023г. в 
деловодството на общината. 
       За информация тел.05391/20-83. 


