Понеделник 11 август 2009 pari.bg

KOРПОРАТИВНИ СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНА “РОДОПИ” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.25 от Закона за общинска собственост във връзка
с отчуждаване на част от бивш поземлен имот № 105, за който е бил
отреден парцел Х-105 от кв.7, по отменения план на с. Ситово, Община
„Родопи”, обл. Пловдив от 1935 г., в която попада улица-тупик от кв.21
по действащия план на същото село, с площ на последната от 180 /сто
и осемдесет/ кв.м., при граници: от север – УПИ ХVІ-187 и улица с о.т.9697-106; от изток – УПИ ХVІІІ-184; от юг – УПИ ХVІІІ-184, УПИ ХVІІ-185, УПИ
ХV-186; от запад – УПИ ХVІ-187, уведомяваме собствениците на гореописания имот:
1.Костадин Георгиев Пастърмаджиев, жител на гр. Пловдив, бул.
Ал.Стамболийски № 62;
2.Цонка Николова Пастърмаджиева, жител на гр. Пловдив, бул. Ал.
Стамболийски № 62;
3.Слав Георгиев Пастърмаджиев, жител на гр. Пловдив, ул. Слава № 9;
4.Радка Георгиева Пастърмаджиева, жител на гр. Пловдив, ул. Слава № 9;
5.Соня Атанасова Стоянова, жител на с. Крумово, Община „Родопи, обл.
Пловдив, ул. Възраждане № 8;
6. Асен Тодоров Пастърмаджиев, жител на с. Ситово, обл. Пловдив, Община „Родопи”;
7. Елена Тодорова Пастърмаджиева, жител на с. Ситово, обл. Пловдив,
Община „Родопи”;
8. Харчухи Мелкон Мелконян, жител на гр. Пловдив, ул. Лазо Войвода №
37;
9. Иван Тодоров Пастърмаджиев, жител на с. Първенец, Община „Родопи”, обл. Пловдив, ул. Трапезица № 15
10.Мария Димитрова Пастърмаджиева, жител на гр. Куклен, Община
Куклен, обл. Пловдив
Дължимото обезщетение е в размер на 1900,00 /хиляда и деветстотин/ лева.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще
“Европейски съюз”

ОПРР

Оперативна програма
„Регионално развитие 2007-2013”

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.1, ал.1 и чл. 8 от Постановление № 55 на МС от 12 март
2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА”
със седалище в гр. София и адрес на управление: бул. „Витоша” №18,
ет. 5
тел.: 02/981 99 00
факс: 02/980 92 98
Интернет адрес: www.novaevropa.net,
лице за контакт: Красимир Христов Стойков, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02/981 25 55
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.2-01/2008/033
ОБЯВЯВА
процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: „Изготвяне на дизайн, предпечат и отпечатване на Пътеводител,
Информационни пакети и Информационни материали”.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат безплатно на адрес: София 1000, бул. „Витоша” №18, ет.5 всеки работен ден от 13,00 ч. до 17,00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес: http://www.bgregio.eu.
Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18, ет. 5 до
17:00 ч. на 04.09.2009 г.
***
Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт - „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион
Хага”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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