ОБЩИНА ВАРНА

На основание Заповеди с №2846/02.08.2018г., №2848/02.08.2018г. и №2850/02.08.2018г.
на кмета на община Варна
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба имоти – частна общинска
собственост
Адм. адрес и площ

гр. Варна, ул.„Гоце
Делчев“№61,
представляващ ПИ
10135.1026.371,
с площ 205 кв.м.
гр. Варна, район
„Аспарухово‟, С.О.
„Боровец-юг‟,
представляващ ПИ
10135.5403.195,
с площ 549 кв.м.
Община Варна, село
Тополи, ул. „Стоян
Купенов‟ №2А,
представляващ ПИ с
идентификатор
72709.501.752, с площ
450 кв.м.

Място, дата и час
на провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(с ДДС)

Депозит

Стъпка на
наддаване

Начална
тръжна цена
(без ДДС)

200 лв.

13 850 лв.

13 850 лв.

138 500 лв.

150 лв.

1 600 лв.

1 600 лв.

16 000 лв.

150 лв.

1 585 лв.

1 585 лв.

15 850 лв.

В сградата на
община Варна
23.08.2018г.
10.00 часа
В сградата на
община Варна
23.08.2018г.
14.30 часа
В сградата на
община Варна
23.08.2018г.
16.00 часа

Огледът се извършва до датата на провеждане на търга, след представяне на
документ за закупена тръжна документация.

Тръжната документация се получава в стая № 1207, ХІІ-я етаж в сградата на Община
Варна, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” №43, срещу платежно за закупени тръжни
документи по IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44
70 00 в „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна до 12.00 часа на 21.08.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните
документи: документ за самоличност, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
Депозитът за участие да се преведе по IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, BIC:
CECBBGSF в „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна до 16.30 часа на
21.08.2018г.
До 16.30 часа на 21.08.2018г., участниците следва да подадат тръжните документи
в запечатан непрозрачен плик в стая №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна,
гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43. За информация: тел.: 052/820–277
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