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Разни

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /10-1/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе-
мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83                                     /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /10-1/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394 5-1

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330 5-1

*  Продавам  къща  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-3/

*  Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  

/3-3/
*  Продавам  къща  в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /7-6/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар-
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-9/

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-9/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9                                         /10-10/

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-8/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-9/

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05       /1-1/

*Асоциация на българите 
по света и Община Балчик 

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

Пролетна въртележка в село Стражица 
се завъртя на 11 май

На нея се качиха състави от 
четири читалища. Празнич-
ната програма, посветена на 
Събора на село Стражица, 
започна със стихотворение-
то „Кирил и Методий“, което 
рецитира Браян Жулиянов. 
Танцьори и хористи от НЧ 
„Зора“ гр. Шабла и само-
дейците от с. Владимирово, 

Ви  канят  на  родолюбива 
среща  “Буджака  го стува 
на Добруджа”, която ще се 
проведе на 6 юни 2017 г. от 
17 ч. в Художествена галерия 
Балчика. Ще гостуват поети от 
Молдова и Украйна /Бесарабия/    

                                         /4-2/
* Давам помещение под 

наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска  кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност.  Помещението  се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу  комплекс  “Марина 
Сити”.Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Давам под наем за офис 
или магазин кафе-сладкарница 
“Седете лули”.               /5-3/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апарт амент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-3/

* Давам  под  наем  или 
п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам  мотофреза 
“Брикс” 6 .8  к .с . ,  НОВА ; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-5/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела  от  1718 кв .  м .  и 
1500 кв . м в с. Соколово . 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                        /7-7/

Хотел “Балчик” търси за 
сезона 1 готвачка /готвач/ и 
2 сервитьорки /сервитьори/. 
Тел. 0579 7 28 09, 0899 876 41
0                                          /5-2/

„Пролетна въртележка“ в с.Стражица.                                                 Фото: Личен архив „Пролетна въртележка“ в с.Стражица.                                                 Фото: Личен архив 
общ. Добричка, поздравиха 
жителите на Стражица с 
празника на селото. 
Самодейците при НЧ“ 
Светлина „с. Божан, общ. 
Тервел, представиха автен-
тичен турски фолклор, за 
което бяха бурно аплодира-
ни от публиката, като голяма 
част от нея се включи в тан-

ците. Празничната програма 
завърши с изпълнението на 
фолклорната формация при 
НЧ“ Стефан Караджа 1941“ 
с. Стражица.

Димитричка ГАНЧЕВА
Секретар на НЧ „Ст.Ка-

раджа 1941” с. Стражица, 
общ.Балчик

Борис Червенков и арх.Георги 
Михайлов - отново победители! Браво!

На завършилия /13 май 2017 г./
Държавен личен шампионат по 
тенис на маса за ветерани голям 
успех постигнаха състезателите от 
гр.Балчик: Борис Червенков и арх.
Георги Михайлов. 
Борис,който е бивш световен 
вицешампион във възрастта си, 
спечели безапелационно шампи-
онската титла в категория 75-80 
години ,а заедно с Георги станаха 
шампиони и на двойки в категория 
70+ години. 
Шампионатът се проведе с учас-
тието на 140 състезатели в 17 ка-
тегории в спортна зала“Албена“ 
при отлични условия за игра и нас-
таняване, предоставени от вакан-
ционно селище „Албена‘ за което 
ръководителите  на Българската 
мастърс федерация и Българска 
федерация по тенис на маса  изказ-
ват гореща благодарност. 

Стефан ГЕОРГИЕВ

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
НА 5 БРОЯ РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИНА 5 БРОЯ РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИ
На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по 

Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 
по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 
г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 133 по г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 133 по 
Протокол № 9 от 25.04.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № Протокол № 9 от 25.04.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 
447/22.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.447/22.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.
1. 1. ОБЯВЯВАОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на  процедура за организация и провеждане на 
публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под 
наем на части от имоти - публична общинска собственост наем на части от имоти - публична общинска собственост 
за поставяне на :за поставяне на :
1.1./ 5 бр. рекламно информационни елементи, всеки с 1.1./ 5 бр. рекламно информационни елементи, всеки с 
площ 0,24 м2 /обща площ 1,20 м2/ на стълбове на улично площ 0,24 м2 /обща площ 1,20 м2/ на стълбове на улично 
осветление, разположени в :осветление, разположени в :
ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.
ПИ № 02508.87.131 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.ПИ № 02508.87.131 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.
ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.
ПИ № 02508.85.212 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.ПИ № 02508.85.212 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.
ПИ № 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.ПИ № 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.
1.2./ 1 бр.рекламно информационен елемент /билборд/, с 1.2./ 1 бр.рекламно информационен елемент /билборд/, с 
площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта на гр. Бал-площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта на гр. Бал-
чик /съгласно схема/.чик /съгласно схема/.
 2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти  2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти 
за поставяне на рекламно - информационни елемента.за поставяне на рекламно - информационни елемента.
3. Начални годишни наемни цени :3. Начални годишни наемни цени :
       по т. 1.1. 58,50 лв. /петдесет и осем лева и петдесет        по т. 1.1. 58,50 лв. /петдесет и осем лева и петдесет 
стотинки/, без ДДСстотинки/, без ДДС
       по т. 1.2. 585,50 лв. /петстотин осемдесет и пет лева и        по т. 1.2. 585,50 лв. /петстотин осемдесет и пет лева и 
петдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 петдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 
от Наредба за реда и условията за поставяне на премества-от Наредба за реда и условията за поставяне на премества-
еми обекти на територията на Община Балчик.еми обекти на територията на Община Балчик.
 4. Срок на договора - 3 (три) години от датата на сключва- 4. Срок на договора - 3 (три) години от датата на сключва-
не на договора за наем.не на договора за наем.
5. Допускане до конкурса :5. Допускане до конкурса :
           5.1. регистрирани по Търговския закон           5.1. регистрирани по Търговския закон
           5.2. да нямат задължения към Община Балчик           5.2. да нямат задължения към Община Балчик
           5.3. да притежават супермаркет на територията на            5.3. да притежават супермаркет на територията на 
гр. Балчик.гр. Балчик.
            След спечелване на конкурса и подписване Договора             След спечелване на конкурса и подписване Договора 
за наем, наемателят се задължава да извърши всички пос-за наем, наемателят се задължава да извърши всички пос-
ледващи действия, касаещи издаване разрешения за поста-ледващи действия, касаещи издаване разрешения за поста-
вяне на рекламно - информационни елементи.вяне на рекламно - информационни елементи.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 
лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.06.2017 г. до лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.06.2017 г. до 
19.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.19.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е Крайният срок за приемане на депозит за участие е 
19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 
16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес 
пл.“21-септември“ № 6.пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и пред-Оглед се осигурява след предварителна уговорка и пред-
ставяне на документ за закупена тръжна документация в ставяне на документ за закупена тръжна документация в 
отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности“, стая № 105.дейности“, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
НА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТНА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОР-На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОР-
ПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с ПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с 

Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. 
и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 
г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; 
Решение № 119 по Протокол № 9/25.04.2017 г. на Решение № 119 по Протокол № 9/25.04.2017 г. на 
ОбС-Балчик и Заповед № 445/22.05.2017 г. на Кмета ОбС-Балчик и Заповед № 445/22.05.2017 г. на Кмета 
на Община Балчик.на Община Балчик.
  
         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и про-         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и про-
веждане на публично оповестен неприсъствен кон-веждане на публично оповестен неприсъствен кон-
курс за отдаване под наем, съгласно предназначе-курс за отдаване под наем, съгласно предназначе-
нието си на :нието си на :
помещение, представляващо медицински кабинет помещение, представляващо медицински кабинет 
№ 106 с площ от 14 м2, находящ се в „МЦ І“ ЕООД № 106 с площ от 14 м2, находящ се в „МЦ І“ ЕООД 
- публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. 
„Д - р Златко Петков“ № 1, актувана с АОС № 217 „Д - р Златко Петков“ № 1, актувана с АОС № 217 
от 22.02.1999 г.от 22.02.1999 г.
           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на            2. Цел на конкурса : отдаване под наем на 
медицински кабинет № 106, съгласно предназначе-медицински кабинет № 106, съгласно предназначе-
нието, а именно за медицинска дейност.нието, а именно за медицинска дейност.
        3. Начална годишна наемна цена :        3. Начална годишна наемна цена :
53,76 лв. /петдесет и три лева и седемдесет и шест 53,76 лв. /петдесет и три лева и седемдесет и шест 
стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета 
е определена по чл. 102 от Закона за лечебните за-е определена по чл. 102 от Закона за лечебните за-
ведения. ведения. 
           4. Срок на договора - 5 г.           4. Срок на договора - 5 г.
        5. В конкурса могат да вземат участие канди-        5. В конкурса могат да вземат участие канди-
дати, които :дати, които :
       5.1. са регистрирани по ТЗ;       5.1. са регистрирани по ТЗ;
       5.2. притежават завършено висше образование        5.2. притежават завършено висше образование 
по медицина;по медицина;
       5.3. да нямат задължения към Община Балчик;       5.3. да нямат задължения към Община Балчик;
       6. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :       6. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :
       6.1. спазва предмета на дейност, а именно пър-       6.1. спазва предмета на дейност, а именно пър-
вична извънболнична медицинска помощ;вична извънболнична медицинска помощ;
       6.2. не променя предназначението на наетия        6.2. не променя предназначението на наетия 
кабинет;кабинет;
            Закупуване на конкурсна документация в             Закупуване на конкурсна документация в 
размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден 
от 01.06.2017 г. до 19.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата от 01.06.2017 г. до 19.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата 
на ОбА - Балчик.на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие Крайният срок за приемане на депозит за участие 
е 19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата е 19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата 
дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА 
- Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.- Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и Оглед се осигурява след предварителна уговорка и 
представяне на документ за закупена тръжна до-представяне на документ за закупена тръжна до-
кументация в отдел „Образование, хуманитарни, кументация в отдел „Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности“, стая № 105.социални и стопански дейности“, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА АПТЕКАПОД НАЕМ НА АПТЕКА

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ 
на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 
по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с 
Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. 
и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 
59; Решение № 120 по Протокол № 9/25.04.2017 59; Решение № 120 по Протокол № 9/25.04.2017 
г. на ОбС-Балчик и Заповед № 446/22.05.2017 г. г. на ОбС-Балчик и Заповед № 446/22.05.2017 г. 
на Кмета на Община Балчик.на Кмета на Община Балчик.
  
  
         1. ОБЯВЯВА процедура за организация          1. ОБЯВЯВА процедура за организация 
и провеждане на публично оповестен непри-и провеждане на публично оповестен непри-
съствен конкурс за отдаване под наем, съглас-съствен конкурс за отдаване под наем, съглас-
но предназначението си на : аптека, състоя-но предназначението си на : аптека, състоя-
ща се от :ща се от :
- приемно помещение за обслужване на граж-- приемно помещение за обслужване на граж-
данидани
- приемно помещение за посетители- приемно помещение за посетители
- склад- склад
- санитарен възел- санитарен възел
- предверие- предверие
цялата с площ от 56 м2, за извършване на цялата с площ от 56 м2, за извършване на 
търговия на дребно с лекарства и други фар-търговия на дребно с лекарства и други фар-
мацевтични стоки,  находяща се в „МЦ І“ мацевтични стоки,  находяща се в „МЦ І“ 
ЕООД - публична общинска собственост, гр. ЕООД - публична общинска собственост, гр. 
Балчик, ул. „Д - р Златко Петков“ № 1, акту-Балчик, ул. „Д - р Златко Петков“ № 1, акту-
вана с АОС № 217 от 22.02.1999 г.вана с АОС № 217 от 22.02.1999 г.
           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на            2. Цел на конкурса : отдаване под наем на 
аптека за извършване на търговия на дребно с аптека за извършване на търговия на дребно с 
лекарства и други фармацевтични стоки.лекарства и други фармацевтични стоки.
        3. Начална годишна наемна цена :        3. Начална годишна наемна цена :
1 639,68 лв. /хиляда шестстотин тридесет 1 639,68 лв. /хиляда шестстотин тридесет 
и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, 
без ДДС. Наемната цена на аптеката е оп-без ДДС. Наемната цена на аптеката е оп-
ределена, съгласно т. 3, 2-зона от Тарифа за ределена, съгласно т. 3, 2-зона от Тарифа за 
определяне на базисните наемни цени на об-определяне на базисните наемни цени на об-
щински помещения и терени на територия-щински помещения и терени на територия-
та на Общ. Балчик. та на Общ. Балчик. 
           4. Срок на договора - 5 г.           4. Срок на договора - 5 г.
        5. В конкурса могат да вземат участие         5. В конкурса могат да вземат участие 
кандидати, които са :кандидати, които са :
        5.1. регистрирани по ТЗ и да извършват         5.1. регистрирани по ТЗ и да извършват 
търговия на дребно с лекарства и други фар-търговия на дребно с лекарства и други фар-
мацевтични стоки;мацевтични стоки;
       5.2.завършили висше образование по фар-       5.2.завършили висше образование по фар-
мация и притежават диплома за магистър-мация и притежават диплома за магистър-
фармацефт;фармацефт;
       5.3. да нямат задължения към Община        5.3. да нямат задължения към Община 
Балчик;Балчик;
       6. Кандидатът, спечелил конкурса, следва        6. Кандидатът, спечелил конкурса, следва 
да :да :
       6.1. спазва предмета на дейност, а имен-       6.1. спазва предмета на дейност, а имен-
но извършване на търговия на дребно с лекар-но извършване на търговия на дребно с лекар-
ства и други фармацевтични стоки;ства и други фармацевтични стоки;
       6.2. не променя предназначението на нае-       6.2. не променя предназначението на нае-
тият общински имот;тият общински имот;
         Закупуване на конкурсна документация в          Закупуване на конкурсна документация в 
размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен 
ден от 01.06.2017 г. до 19.06.2017 г. до 15.00 ч. ден от 01.06.2017 г. до 19.06.2017 г. до 15.00 ч. 
на касата на ОбА - Балчик.на касата на ОбА - Балчик.
        Крайният срок за приемане на депозит         Крайният срок за приемане на депозит 
за участие е 19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предло-за участие е 19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предло-
жение на същата дата до 16.00 ч. в инфор-жение на същата дата до 16.00 ч. в инфор-
мационния център на ОбА - Балчик, адрес мационния център на ОбА - Балчик, адрес 
пл.“21-септември“ № 6.пл.“21-септември“ № 6.
       Оглед се осигурява след предварителна        Оглед се осигурява след предварителна 
уговорка и представяне на документ за заку-уговорка и представяне на документ за заку-
пена тръжна документация в отдел „Обра-пена тръжна документация в отдел „Обра-
зование, хуманитарни, социални и стопански зование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности“, стая № 105.дейности“, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Марино- За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Марино-
вава


