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8. Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен паркинг на три
нива, вкл. инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи
експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен
проект, които ще бъдат изградени от и със средства на
концесионера
Публикувано на: вторник, 01 юли 2008
Валидно до: четвъртък, 24 септември 2037, 15:11

Идентификационен №
Решение на Общинския съвет за предоставяне на
концесия
Заповед на кмета за търг/концесия
Предмет на концесията

0-000664
Протокол №26 от 28.07.2005 г.

Индивидуализация на обекта на концесията

Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен на три
нива, включително инфраструктурата и
принадлежностите , обслужващи експлоатацията
на цитираните обекти, съобразно одобрен проект,
които ще бъдат изградени от и със средства на
концесионера.

Срок на концесията
Дата на сключване и дата на влизане в сила на
концесионния договор
Данни за концесионера

30 години
18.04.2007 г.

Концесионно възнаграждение

150 000 лв. годишно концесионно възнаграждение

1452/28.11.2005 г.
Особено право на ползване

"Глобал технолоджи къмпани" АД - гр.Бургас, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул."Македония"87, ет.1, рег по ф.д. №292/2007 г. на
БОС, ЕИК 130853770

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
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056 841 560; 0885 009670; 056 843 891;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Европейски политики и програми
Бюджет, финанси и икономика
Образование и младежки дейности
Култура

Социални дейности и трудова заетост
Здравеопазване
Околна среда
СПОРТ И ПРЕВЕНЦИИ
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