>
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр.

Пловдив, бул. „Цар Борис

-

|! Обединител”

РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Мо

22А, тел: (032) 959004, факс: (032) 901161

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК съобщавам на „НЕД? С ДРИЙМС“ ЕООД,
ЕИК:160137093, представлявано от Минчо Минчев, който не е намерен на
че е издаден Акт
постоянния си адрес: гр. Русе, ул. „Искър”, блок «, ап.
Хо 2/19.10.2020 г. за установяване на задължения по Разрешение Хо МК - 0611 от
23.06.2017
се
„Брезовска“
на ул.
г.
на
находящ
за ползване
имот,
Хо 61, общинска собственост за разполагане на преместваемобект - маси за открито
сервиране по смисъла на чл. 7, във връзка с чл. 4, ал. | от Наредба за реда запоставяне
на преместваеми обекти за увеселителна, търговски или друга обслужваща дейност и
елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

“,

Предвид гореизложеното г-н Минчев, в качеството си на управител на
„НЕД? С ДРИЙМС“ ЕООД, ЕИЙК:160137093 можете в 7-дневен срок от публикуване
на настоящото обявление, да се запознаете с преписката по издаване на Акт
Хо 2/19.10.2020 г. за установяване на задължения по Разрешение Х МК - 0611 от
23.06.2017
„Брезовска“
се на ул.
г.
на
находящ
за ползване
имот,
Хо 61, общинска собственост за разполагане на преместваемобект
маси за открито
сервиране по смисъла на чл. 7, във връзка с чл. 4, ал. | от Наредба за реда запоставяне
на преместваеми обекти за увеселителна, търговски или друга обслужваща дейност и
елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив в сградата на
Община Пловдив - Район „Северен”, находяща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар
Борис Ш Обединител” Хе 22А, стая 27.
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С уважение,

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ :...

ааа

а.

/ Тодор Ганчев /
Съгласно Заповед М 15041806/06.07.2015 г. на Кмета на Община Пловдив,
изм. със Заповед Ю 1704981/02.05.2017 г. на Кмета на Община Пловдив

