Община Долни чифлик

Municipality Dolni chiflik

Община Долни чифлик
на основание заповед № РД –1538 от 22.08.2017 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за продажба на:
№
по
ред
1.
2.

Имот
УПИ IX-общ.
в кв. 36
УПИ III-общ.
в кв. 24

Населено
място

Площ
кв.м

с. Солник

6100

с. Булаир

1480

АЧОС
№ 273
29.07.2008 г.
№ 1546
07.12.2006 г.

Начална
тръжна
продажна
цена без ДДС

Размер на
депозита

30 100 лв.

3 010 лв.

3150 лв.

320 лв.

Дата и място на провеждане на публичния търг с явно наддаване – 11.09.2017г. 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 08.09.2017 г.
на основание заповед № РД – 1539 от 23.08.2017 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1. Обществена тоалетна със застроена площ 30 кв. м, находяща се в УПИ II в кв. 5а по
плана на с. Старо Оряхово (АЧОС № 119/18.02.1999 г.) за срок от 5 (пет) години при начална
наемна месечна цена в размер на 36.00 (тридесет и шест) лева без ДДС.
2. Обществена тоалетна с РЗП 15.80 кв. м, находяща се на първи етаж в сектор „1 в“
част от сградата на „Търговски комплекс и офиси“ в кв. 48, УПИ – За търговски комплекс и
офиси, по плана на гр. Долни чифлик (АЧОС № 1549 от 29.06 2017 г.)“ за срок от 5 (пет)
години в размер на 28.44 (двадесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) лв.
Дата и място на провеждане на публичния търг с явно наддаване – 08.09.2017г. 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 07.09.2017 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
http://dolni-chiflik.acstre.com/ стр. 1

