ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол
ОБЯВЯВА
П У Б Л И Ч Е Н Т Ъ Р Г С Я В Н О Н А Д Д А В А Н Е ЗА
І. Продажба на имоти частна общинска собственост:
1.ПИ с идентификатор 48524.70.21, номер по предходен план 000093, представляващ
нива с площ 11 313 кв.м, VІІ категория, находящ се в землището на с. Михалич, АОС
№3726/14.09.2018 г.
Първоначална тръжна цена – 13 010,00 лв.
Депозита в размер на 2602,00 лв.
2. УПИ ХІХ в кв.22 по плана на с. Добротич с площ 5350 кв.м., ведно с построените в
него, сгради: -детска градина, двуетажна, масивна на изба с площ 230,00 кв.м., - детска
градина, едноетажна, масивна на изба с площ 84,00 кв.м., склад с площ 40 кв.м., външна
тоалетна с площ 40 кв.м., АОС №116/28.01.1999 г. и АП №3757/14.11.2018 г.
Първоначална тръжна цена – 32500,00 лв. от които за дворно място 13663,00
лв. без ДДС, сграда и прилежащ терен 18 837,00 лв.
Депозита е в размер на 6500,00 лв.
3. УПИ І в кв.44 по плана на с. Щипско с площ 5130 кв.м., ведно с построената в него,
училищна сграда, едноетажна, масивна, състояща се от пет стаи и коридор със застроена
площ 280,00 кв.м., АОС №104/17.01.1998 г. и АП №3683/27.06.2018 г.
Първоначална тръжна цена – 28900,00 лв. от които за дворно място 20997,00
лв. без ДДС, сграда и прилежащ терен 7903,00 лв.
Депозита е в размер на 5780,00 лв.
Търгът да се проведе на 18.12.2018 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община
Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1
Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда
на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за
услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, BG 84 STSA 9300
8401 9277 00; Вид плащане 44 70 00.
Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация
- Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 27.11.2018 г. до 17:00 ч. на 14.12.2018 г.
Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 14.12.2018 г.
За справка и информация Маринела Иванова ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел.
05131/2315 вътр. 212.
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