Община Долни чифлик

Municipality Dolni chiflik

Община Долни чифлик
на основание заповед № РД- 2206 oт 16.10.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Начална
№
тръжна
Населено Площ
по
Имот
АЧОС
продажна
място
кв.м
ред
цена без
ДДС
ПИ с идентификатор №
16050.180.343
с. Горен
№ 1650
1.
(ПИ № 180343 по КВС)
8 360
3 000 лв.
чифлик
31.08.2018 г.
м-т ‚Канарлъка“
Категория III (трета)
ПИ с идентификатор №
№ 1645
2.
с. Солник
780
480 лв.
68028.61.662
31.08.2018 г.
(ПИ № 000662 по КВС)
УПИ XII-412
гр. Долни
№ 1624
3.
в кв. 68
560
5 600 лв.
чифлик
26.06.2018 г.

Размер на
депозита

300 лв.

50 лв.
560 лв.

Дата и място на провеждане на публичния търг с явно наддаване – 01.11.2018 г. от
14.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик.
Заявления за участие се закупуват от касата на общината до 12.00 часа на 31.10.2018 г.
и се приемат на гише „Деловодство и информация“ в ЦУИГ до 17.00 часа на 31.10.2018 г.
на основание заповед № РД- 2207 от 16.10.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
помещение № 3 с площ 49 (четиридесет и девет) кв.м, помещение № 4 с площ 53,3 (петдесет
и три цяло и три) кв. м и тоалетна с площ 20,8 (двадесет цяло и осем) кв. м находящи се в
сграда, построена в УПИ IX-детски комбинат в кв. 54 по регулационния план на с. Горен
чифлик, община Долни чифлик съгласно АПОС № 308 от 23.04.2009 г. за срок от 10 (десет)
години при начална тръжна наемна месечна цена общо за всички помещения в размер на
110.00 (сто и десет) лева без ДДС.
Дата и място на провеждане на публичния търг с явно наддаване – 31.10.2018 г. от
14.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик.
Заявления за участие се закупуват от касата на общината до 12.00 часа на 30.10.2018 г.
и се приемат на гише „Деловодство и информация“ в ЦУИГ до 17.00 часа на 30.10.2018 г.
Информация: ЦУИГ в община Долни чифлик, тел. 0879824174 – М. Паскова

9120, гр. Долни чифлик, пл.”Тича”, 1; тел. 05142 2001; факс: 051423444; e-mail: obst_dchiflik@mail.bg
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