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ОБЯВЛЕНИЕ 

 

 

Община Пловдив обявява свободно място: част от имот – публична общинска 

собственост, разположен северно от УПИ III - увеселителен парк по плана на СК 

„Отдих и култура“, гр. Пловдив, за поставяне на стационарен преместваем обект (СПО) 

за търговия и обслужваща дейност по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, с площ от 30 кв.м, в 

съответствие със Зона 2 от одобренa  с Решение № 166, взето с Протокол № 10 от 21. 

05. 2015 г. на Общински съвет – гр. Пловдив „Схема за определяне на зони за 

разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства, 

разположени в обхвата на Спортен комплекс „Отдих и култура“, заключена между 

следните граници: на север – коритото на река Марица, на изток – бул.“Копривщица“, 

ул.“Ясна поляна“, ул.“Братия“, бул.“Шести септември“, на юг – бул.“Свобода“, ул. 

„Парк Отдих и Култура“, на запад – крайна регулационна граница на ППРЗП „Спортен 

комплекс Отдих и култура“, гр.Пловдив, одобрен с Решение № 368, взето с Протокол 

№ 29 от 29.11.2001 г. на ОбС – Пловдив“. 

Дружествата, желаещи да ползват общинското място, следва да заявят намерение 

чрез подаване на заявление в деловодствата на община Пловдив – гр. Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов“ № 1 или пл. „Централен“ № 1, всеки работен ден от 26.05.2017 г. 

до 05.06. 2017 г. включително, от 8,30 часа до 17,15 часа. 

При заявен интерес на повече от един кандидат, ще бъде проведен публичен търг 

или конкурс по реда на Раздел III от Наредба за реда и условията за издаване на 

разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община 

Пловдив. 

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, пл. 

„Централен“ № 1, ет. 3, ст. № 5 или на тел. 032/ 656 427. 

http://www.plovdiv.bgq/
http://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd-%d0%b0-%d1%80-%d0%b5-%d0%b4-%d0%b1-%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
http://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd-%d0%b0-%d1%80-%d0%b5-%d0%b4-%d0%b1-%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
http://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd-%d0%b0-%d1%80-%d0%b5-%d0%b4-%d0%b1-%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0/

