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
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:
І. Продажба на имот, частна общинска собственост:
•Поземлен имот с идентификатор 12574.501.1577 с площ 1170 кв.м, с предназначение:
за ниско застрояване, номер по предходен план УПИ ІІ, кв.77 по плана на гр.Вълчи дол, АОС
№3809/03.07.2019 г.
Начална тръжна цена – 5200,00 лв. без ДДС.
Депозита е в размер на 1200,00 лв.
ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, публична общинска
собственост
•Част от улична регулация с площ 47 кв.м. южно от УПИ І, кв.34 по плана на с.
Стефан Караджа, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно
схема за разполагане на преместваем обект по плана на с. Стефан Караджа, съгласно чл.56,
ал.2 от ЗУТ, одобрена от Главен архитект на Община Вълчи дол.
Начална тръжна месечна наемна цена - 97,76 лв. без ДДС.
Депозита е в размер на 48,88 лв.
Търгът да се проведе на 31.01.2020 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, IBAN: BG 78
UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. 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 10.01.2020 г. до 17:00 ч. на 30.01.2020 г.
Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 30.01.2020 г.
За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел.
05131/2315 вътр. 212.
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