ОБЩИНА ПЛОВДИВ

-

РАЙОН „СЕВЕРЕН?

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис Ш Обединител” Хе 22А, тел: (032) 959004, факс: (032) 901161

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. |8а, ал. 10 от АПК съобщавам на „СПАСОВ КАР“ ЕООД, ЕИК
203376376, представлявано от Кирил Спасов, който не е намерен на адреса на
управление и седалище на фирмата: гр. София, ул. „Хан Кардам” Хо ##, че е издадена
Заповед Ж 21РД09-124 от 15.03.2021 г. с която се прекратява процедура по
провеждане публичен търг с явно наддаване за срок от 5 (пет) години на недвижим
имот - публична общинска собственост, терен с идентификатор 56784.503.39, попадащ
в улична регулация, находящ се в гр. Пловдив, район „Северен“, северно от кв. | по
плана на кв. „Годор Каблешков”, ул. „Напредък”, срещу КАТ, включен в Годишната
програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2020г., приета с Решение Хо 166, взето с Протокол Хе 10 от 09.07.2020г.
на Общински съвет Пловдив, в т. 1.10., чрез допълване на Раздел П.1.2. - П.1.2.2.,т.4нежилищни имоти, предоставени за управление на район „Северен“, по смисъла на чл.
8, ал. 5 от ЗОС, под Хе 4.37.

-

Предвид

гореизложеното г-н Спасов, в качеството си на управител на
„СПАСОВ КАР“ ЕООД, ЕИК 203376376 можете в 7-дневен срок от публикуване на
настоящото обявление, да се запознаете с преписката по издаване на Заповед Хо
21? Д09-124 от 15.03.2021 г. с която се прекратява процедура по провеждане публичен
търг с явно наддаване за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - публична общинска
собственост, терен с идентификатор 56784.503.39, попадащ в улична регулация,
находящ се в гр. Пловдив, район „Северен“, северно от кв. | по плана на кв. „Тодор
Каблешков”, ул. „Напредък”, срещу КАТ, включен в Годишната програма на Община
Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.,
приета с Решение Хо 166, взето с Протокол Хе 10 от 09.07.2020г. на Общински съвет -Пловдив,
т. 1.10., чрез допълване на Раздел П.1.2. - П.1.2.2., т. 4 - нежилищни имоти,
предоставени за управление на район „Северен“, по смисъла на чл. 8, ал. 5 от ЗОС, под
Хо 437 в сградата на Община Пловдив - Район „Северен”,
находяща се на адрес: гр.
Пловдив, бул. „Цар Борис ПГ Обединител” Ме 22А, стая 27. Документите се смятат
за връчени, след изтичане на срока
ползиагонето им.
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СТОЯН АЛЕКСИЕВ :....
Кмет на район „Северен”
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