О Б Щ И Н А

№
по
ред
1.

2.

Г А Б Р О В О

със Заповеди № 1869 и № 1870 от 07.09.2015г. на Кмета на Община Габрово
СА ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА
НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
находящи се в м. Узана, община Габрово:
Дата и час за Начална
Закупуване на
Дата и час за Закупуване на
ИМОТ
Площ провеждане
цена
тръжна
повторен
тръжна
/кв.м.
на търга
/лв./
документация
търг
документаця
Поземлен
имот
с
идентификатор
14218.778.48 по КККР на гр.Габрово,
съответстващ на УПИ III-за хотелиерство и
др. обсл. дейности от кв. 5 по одобрения
Подробен устройствен план на Курортен
комплекс „Узана“, общ. Габрово, с начин
на трайно ползване: за хотел, почивен дом .
Поземлен
имот
с
идентификатор
14218.778.75 по КККР на гр.Габрово,
съответстващ на УПИ XIV- за хотелиерство
и др.обсл.дейности от кв. 17 по одобрения
Подробен устройствен план на Курортен
комплекс „Узана“, общ. Габрово, с начин
на трайно ползване: за хотел, почивен дом.

3424

24.09.2015 г.
13.30 ч.

64 680.00

от 09.09.2015 г.
до 23.09.2015 г.

30.09.2015 г. до 29.09.2015 г.
13.30 ч.

4183

24.09.2015 г.
14.30 ч.

76530.00

от 09.09.2015 г.
до 23.09.2015 г.

30.09.2015 г. до 29.09.2015 г.
14.30 ч.

Търговете ще се проведат в стая № 209 на втори етаж в сградата на Община Габрово.
Тръжната документация ще се получава в Центъра за информация и обслужване на граждани при Община Габрово, срещу
представяне на квитанция за закупени документи.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за закупуване на документи. Право на оглед имат лицата,
закупили тръжни документи и след предварително съгласуване с отдел “Общинска собственост”, тел. 818 452.
Датата за повторно провеждане на търговете е при неявяване на участници на първата обявена дата.
За допълнителна информация – телефон: 066/ 818 452, стая 220 в сградата на Община Габрово

