ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
ОБЩИНА ВАРНА

На основание Заповеди с №3153/03.10.2017 г., №3155/03.10.2017 г. и 3157/03.10.2017 г.
на кмета на община Варна,

ОБЯВЯВА:
Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на
имоти – частна общинска собственост, както следва:

Адм. адрес и площ

гр. Варна,
ул. „Атанас Георгиев“ №5,
ПИ 10135.1504.83,

В сградата на
община Варна
31.10.2017 г.

Цена на
тръжни
Депозит

документи
(с ДДС)

200лв.

Стъпка на
наддаване

Начална
тръжна цена
(без ДДС)

16 122,90 лв.

16 122,90 лв.

11 735,00 лв.

11 735,00 лв.

161 229,00 лв.

09.30 часа

с площ 138 кв.м
гр. Варна,

В сградата на
община Варна

жк „Възраждане“,

31.10.2017 г.

ПИ 10135.3511.561,

200 лв.

117 350,00 лв.

11.30 часа

с площ 613 кв.м
гр. Варна,

В сградата на
община Варна

жк „Възраждане“,
ПИ 10135.3511.1389,
с площ 5 364 кв.м

Място, дата
и час на
провеждане
на търга

31.10.2017 г.
14.30 часа

200 лв.

120 800,00 лв.

120 800,00 лв.

1 208 000,00 лв.

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:

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00 в “Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна до 12.30 часа на 25.10.2017г. 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: BG36CECB97903362150000, BIC: CECBBGSF в
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна до 16.30 часа на 25.10.2017 г.

До 16.30 часа на 25.10.2017г., 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.: 052/820–194.

гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”43 тел.052/820 329; www.varna.bg

