ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №555-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичeн търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№
1

Обект
гр. Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.9,
ет.13, ателие №3, със ЗП – 46,83 кв.м.,
ведно със съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на
строеж, предмет на АОС №250/09.09.1997г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
01.02.2018г.
14.00 часа

Стъпка
за
наддаван
е
(в лева)

500
с включен
ДДС

4 230

2 000

42 300

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277.

***********************************************************************************
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ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №554-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:
Място, дата
и час за
провеждане
на търга

№

Обект

1

гр. Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.5,
ет.13, ателие №1, със ЗП – 61,36 кв.м.,
ведно с изба с площ 9,61 кв.м., заедно със
съответни идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, предмет на
АОС №252/08.09.1997г.

сградата на
община Варна
01.02.2018г.
11.30 часа

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

500
с включен
ДДС

5 580

2 000

55 800

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277
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ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №557-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:
Място, дата
и час за
провеждане
на търга

№

Обект

1

гр. Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.5,
ет.13, ателие №3, със ЗП - 46,83 кв.м.,
ведно със съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на
строеж, предмет на АОС №253/09.09.1997г.

сградата на
община Варна
02.02.2018г.
09.30 часа

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаван
е
(в лева)

Начална
тръжна цена
(в лева)

500
с включен
ДДС

4 770

2 000

47 700

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277
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гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, тел.:+35952/820 329, www.varna.bg
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ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №556-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№

Обект

1

гр. Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.9,
ет.13, ателие №1, със ЗП - 61,36 кв.м.,
ведно с изба с площ 9,61кв.м., заедно със
съответни идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, предмет на
АОС №255/09.09.1997г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
01.02.2018г.
16.00 часа

500
с включен
ДДС

6 300

2 000

63 000

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277.
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гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, тел.:+35952/820 329, www.varna.bg
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ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №559-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№

Обект

1

гр. Варна, бул.”Христо Ботев” №18,вх.1,
ет.13, ателие №1, със ЗП - 88,50 кв.м.,
ведно със съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на
строеж, предмет на АОС №5927/16.11.2009г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
02.02.2018г.
14.00 часа

500
с включен
ДДС

6 840

2 600

68 400

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277.

***********************************************************************************
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гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, тел.:+35952/820 329, www.varna.bg
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ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №560-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№
1

Обект
гр. Варна, бул.”Цар Освободител” №88,
бл.1, вх.А, ет.6, ателие №1 със ЗП-92,60кв.м.,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж,
предмет на АОС №6113/20.07.2010г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
05.02.2018г.
11.30 часа

500
с включен
ДДС

8 100

2 700

81 000

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277
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ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №561-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№

Обект

1

гр. Варна, бул.”Цар Освободител” №88,
бл.2, вх.Б, ет.6–ателие №1 със ЗП-135,60кв.м.,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж,
предмет на АОС №6131/20.07.2010г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
05.02.2018г.
14.00 часа

500
с включен
ДДС

11 520

3 200

115 200

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277
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*********************************************************************************

На основание решениe №562-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичeн търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№

Обект

1

гр. Варна, бул.”Цар Освободител” №88,
бл.3 вх.В, ет.6–ателие №1 със ЗП – 156 кв.м.,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж,
предмет на АОС №6150/20.07.2010г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
05.02.2018г.
16.00 часа

500
с включен
ДДС

11 790

3 200

117 900

Решениeтo e публикуванo в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277.

***********************************************************************************

_________________________________________________________________________________
гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, тел.:+35952/820 329, www.varna.bg
Стр. 1 от 1

ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №558-6(14)/20.12.2016г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№

Обект

1

гр. Варна, ул.„Капитан Георги Купов“№37,
част от сграда - СОС 10135.5510.789.5.2 със
ЗП – 230 кв.м. на втори етаж, ведно с изба с
площ 10,40 кв.м. на минус първи етаж,
заедно със съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на
строеж, предмет на АОС №6683/29.12.2011г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Начална
тръжна цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
02.02.2018г.
11.30 часа

Стъпка
за
наддаван
е
(в лева)

500
с включен
ДДС

13 140

3 000

131 400

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277
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ОБЩИНА ВАРНА
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*********************************************************************************

На основание решениe №2144-7(41)/13.05.2015г. на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№

Обект

1

гр. Варна, ул.”Генерал Скобелев” №56,
сграда с идентификатор 10135.2557.327.2
с РЗП – 128 кв.м. и ПИ 10135.2557.327, с площ
849 кв.м., предмет на АОС №7034/25.07.2012г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
01.02.2018г.
09.30 часа

500
с включен
ДДС

36 900

7 000

738 000

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277.
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ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

*********************************************************************************

На основание решениe №2143-7(41)/13.05.2015г. на Общински съвет – Варна,
на Общински съвет – Варна,
О Б Я В Я В А
провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
гр. Варна, както следва:

№

Обект

1

гр. Варна, ул.”Шейново” №24,
СОС 10135.1507.211.1.2 с РЗП – 262 кв.м.,
ведно с изба с площ 41,65 кв.м., заедно с
66,15% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж и земя с площ
78,70 кв.м. идеални части от ПИ 10135.1507.211,
целият с площ 188 кв.м., предмет на
АОС №7236/08.01.2013г.

Място, дата
и час за
провеждане
на търга

Цена на
тръжни
документи
(в лева)

Депозит
(в лева)

Стъпка
за
наддаване
(в лева)

Начална
тръжна
цена
(в лева)

сградата на
община
Варна
31.01.2018г.
16.00 часа

500
с включен
ДДС

10 700

3 000

107 000

Решението е публикувано в Държавен вестник брой 4 от 09.01.2018г.
Комплектът тръжни документи се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна,
след заплащане на горепосочената сума по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура удостоверяваща
плащането до 16.30 часа на 23.01.2018г.
При закупуване на тръжната документация, следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено
пълномощно.
Депозитът се заплаща по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Тръжните документи се депозират в запечатан и непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 30.01.2018г.
Оглед на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за
закупена тръжна документация до 15.30 часа на 30.01.2018г.
за справки: тел. 052/820–277.
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