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В КРАЯ НА СЕЗОНА ЛЕТНИ ХОТЕЛИ ОТИВАТ НА ТЪРГ

ЧСИ продават
станции на морето
РАЛИЦА ДИМИТРОВА

Бивши почивни станции по морето, както и
чисто нови хотели до
плажа и магазини отиват
на тезгяха за рекордните
близо 1.16 млн. лв.
В края на сезона бирници разпродават както изоставени, неработещи
сгради, така и новопостроени в летните ни топкурорти за общо 1 157
610 лв., показа проверка
на „Телеграф”. Ще се
наддава общо за 6 имота
в Приморско, Обзор,
Слънчев бряг и Златни
пясъци, сочи справка от
Камарата на частните съдебни изпълнители. Всички сгради са обявени за
продажба в последните

Санаториум
край
Приморско се
продава от
частните
съдебни
изпълнители
за 281 640 лв.
СНИМКА:
КАМАРА НА
ЧАСТНИТЕ
СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Изоставен
санаториум
на тезгяха
за близо
300 бона

ложения е бивш санаториум на Южното Черноморие, който се намира в
почивна станция в близост до ММЦ между курортите Китен и Приморско. Става дума за 3-етаСред интересните пред- жен имот от 168 квадрата

три дни на август и в началото на септември, когато е и краят на летния
туристически сезон.

Предложение

за 281 640 лв. с туристическо предназначение.
Сградата е от масивна,
стоманобетонна
конструкция и тухлена зидария. Външно е без поставена топлоизолация, като
фасадата е частично об-

лицована с естествен камък. Покривът е от бетонна плоча, а общите части
са с фаянс и теракот, измазани и боядисани.
Сградата е без асансьор.

Хотел
Апетитен и най-скъп от
обявените за продажба
курортни имоти е цял
комплекс в Обзор. Частните съдебни изпълнители са го обявили за 725
798, 80 лв. В тази стойност влизат 24 помещения с различна площ –
между 314 квадрата и 1220 квадрата всеки.
Имотите са част от
апартхотел в Обзор,
предназначен за сезонна
експлоатация, в район с
изградена инфраструктура и в непосредствена
близост до плажа.
Обектите са в сграда от
монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария, с външна
топлоизолация, фасадна
мазилка и боя, покрив с
положена хидроизолация и водоотвеждане.
Имотът е свързан с градските мрежи на инженерната инфраструктура електрозахранване, водоснабдяване и канализация.

Още умуват
за дълговете
на парното
Продължават преговорите за прехвърляне на „Топлофикация
София” на държавата.
До края на следващата седмица се очаква да
бъде изготвен договор,
с който доставките на
газ за зимата да бъдат
гарантирани. От Столичния общински съвет настояват и увеличението
от 40% в цената на газа
да бъде поето от държавата под формата на
компенсации в студените месеци. „Топлофикация София” дължи над
1 милиард лева, основно
на Българския енергиен
холдинг и „Булгаргаз”.
„Най-важният въпрос
е осигуряването на природен газ за София.
Имам уверението от министъра, но ние очакваме до края на седмицата да бъде сключен договор с „Булгаргаз”. Не
бива и да се помисля за
поредно увеличаване на
цената на парното. Хората няма да го понесат”, посочи председателят на СОС Георги Георгиев.

