
         

 
 

О Б Щ И Н А    П Л О В Д И В,  Р А Й О Н  С Е В Е Р Е Н 

 

На основание заповед №21 РД09-297/10.06.2021г. на кмета на община Пловдив, район „Северен“ 
 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

на спортна площадка, находяща се в гр. Пловдив, район „Северен”, находяща се в 

междублоковото пространство до жилищен блок на бул.“България“№156-158, попадаща в 

УПИ –V, комплексно застрояване и трафопост, кв.597, по плана на Пета градска част, 

гр.Пловдив, с идентификатор № 56784.506.118 и част от 56784.506.9510, с площ на 

спортната площадка -658 кв.м., ведно със стационарно преместваемо съоръжение с 

обслужващи функции 70кв.м. и площ на прилежащия му терен-108 кв.м., актуван с акт за 

частна общинска собственост № 1400/04.06.2015г., за извършване на дейност – за спорт, при 

следните параметри:  

 Начална месечна наемна цена –586 лв. /петстотин осемдесет и шест лева)с вкл. ДДС, 
представляваща сбор от сумите: 

- за наем на СПО с площ от 70 кв.м. = 84.00лв. с ДДС във втора зона; 

- за наем на прилежащия терен към поставеното СПО -108 кв.м. – 304,60лв. с ДДС 

- за ползване на спортна площадка с площ от 658 кв.м. - 197,40 лв. 

 Други условия, произтичащи от заповед №21 РД09-297/10.06.2021г. на кмета на община 

Пловдив, район „Северен“:  

- насрещно предложение, свързано с управлението на имота, благоприятно за Община 

Пловдив, район „Северен“. 

 Депозит за участие в конкурса – 2 000 (две хиляди) лв., вносим брой в касата на 

община Пловдив-район „Северен” или с платежно нареждане по IBAN: 

BG64IORT73753102001300 BIC: IORTBGSF ТБ ИНВЕСТБАНК АД-КЛОН-

ПЛОВДИВ, получател: Община Пловдив - район „Северен. Депозитът се внася до 

08.07.2021г. включително, до 16,00 часа. 

 Срок на наемния договор - 10 (десет) години от датата на сключването му; 

 Дата и място на провеждане - Конкурсът ще се проведе на 09.07.2021г. от 10.00 часа в 

заседателната зала на районната администрация гр. Пловдив, бул. „Цар Борис Трети 

Обединител “22а  

 Цена на конкурсни документи – 600 лв. (шестстотин )лева с включен 20 % ДДС, платими в 

касата на Община Пловдив, район „Северен“; 

 Получаване на конкурсни книжа - Конкурсните книжа се получават в община Пловдив 

– район  „Северен” на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” №22А, стая №6, срещу 

представен документ за платена цена за книжата до 08.07.2021г. до 14:00 ч. 

включително; 

 Приемането на конкурсна документация – в деловодството на община Пловдив-район 

„Северен” стая № 5, ежедневно, до 08.07.2021 г. до 16.45часа 

 Огледи - извършва се съвместно с представител на община Пловдив, район „Северен“ от 

24.07.2021г. до 08.07.2021г. до 15.00 часа., след предварителна заявка на тел. 032/901163 
 

 За справки и допълнителна информация – тел. 032/901 163 и 032/ 901167 


