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10. Подлез на бул."Стефан Стамболов", до ДКЦ "Георги
Победоносец" ЕООД
Публикувано на: сряда, 02 юли 2008
Валидно до: вторник, 18 август 2009, 10:25

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

0-000752
Протокол №37 от 29.06.2006 г.

Индивидуализация на обекта на концесията

Подлез на бул."Стефан Стамболов", до ДКЦ "Георги
Победоносец" ЕООД

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

15 години
01.07.2008 г.

Концесионно възнаграждение

10 773,33 лв. годишно концесионно
възнаграждение

Дата, основание и акт за прекратяване на
концесионния договор

18.08.2009 г. Решение от 23.07.2009 г. на
Общинския съвет Бургас - чл.73, ал.1 и 3 от ЗК и
Раздел VIII т.2.2. от Договор за концесия

1040/21.05.2007 г.
Особено право на ползване

"Геоплан инженеринг" ЕООД - гр.Пловдив, със
седалище и адрес на управление гр.Пловдив,
ул."Самара" №13, ет.4, ет.6, вписано в Регистъра за
търговски дружества при ПОС по ф.д. №2501/2006
г.; БУЛСТАТ 1600058144

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

Всички права запазени! ©2008-2019
Община Бургас ©2008-2019 | Условия за използване | Защита на личните данни
Web Design and support: NK SOFTWARE

(function() { var dg_scr = document.createElement('script'); dg_scr.type = 'text/javascript'; dg_scr.async =
true; dg_scr.src = (('https:' == document.location.protocol) ? 'https://' : 'http://') +
'track.freecallinc.com/freecall.js'; dg_scr.onload = function(){ try { deskGod.track(5513, 5385); } catch(err){ }
}; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

