Община Долни чифлик

Municipality Dolni chiflik

Община Долни чифлик
на основание заповед № РД – 200 от 23.01.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за продажба на:
1. УПИ XVI-общ. в кв. 74 с площ 455 (четиристотин петдесет и пет) кв. м по
регулационния план на гр. Долни чифлик при граници на имота: улица ОК 515-516;УПИ XVобщ.; улица с ОК 413-480; УПИ XVII-общ. (АЧОС № 152 от 03.11.2006 г.)
Дата и място на провеждане на публичния търг с явно наддаване – 16.02.2018 г. от
14.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик.
Заявления за участие се приемат на гише „Деловодство и информация“ в ЦУИГ до
17.00 часа на 15.02.2017 г.

на основание заповед № РД – 201 от 23.01.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1. Стоматологичен кабинет с площ 20 кв. м находящ се в Здравна служба с.
Шкорпиловци (АПОС № 1576 от 25.10.2017 г.) находяща се в поземлен имот с
идентификатор 83404.501.384 по кадастралния план и кадастралните регистри на с.
Шкорпиловци, община Долни чифлик за срок от 10 (десет) години при начална тръжна
наемна месечна цена в размер на 38.00 (тридесет и осем) лева без ДДС.
2. Помещение – бивша аптека с площ 40 кв. м находящо се на I-етаж в сграда
построена в УПИ IV-ТПК в кв. 13 по регулационния план на с. Гроздьово, община Долни
чифлик (АЧОС № 1579 от 29.11.2017 г.) за срок от 10 (десет) години при начална тръжна
наемна месечна цена в размер на 78.00 (седемдесет и осем) лева.
Дата и място на провеждане на публичния търг с явно наддаване – 13.02.2018 г. от
14.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик.
Заявления за участие се приемат на гише „Деловодство и информация“ в ЦУИГ до
17.00 часа на 12.02.2018 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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