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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ  

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

(2021 – 2027 г.) 
 

 

Индивидуализация на проекта за концесия Максимален 

срок на 

концесията 

Строителство/ 

услуги, които ще се 

възложат с 

концесията 

Срокове за 

изпълнение 

на 

възложеното 

строителство 

Плаща-

ния от 

конце-

дента 

Концесионно 

възнаграждение Наименование на 

проекта за 

концесия 

Предмет на 

концесията 

Обект на концесията 

2022 г. 

Концесия за 

строителство по 

чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 

от Закона за 

концесиите и за 

предоставяне и 

управление на 

услуги от 

регионално 

съоръжение за 

третиране на 

болнични и 

Изпълнение на 

строителство и 

строително-

монтажни работи и 

дейности за 

доизграждане и 

въвеждане в 

експлоатация на 

„Инсинератор 

Пловдив“, срещу 

правото на 

концесионера да 

Недвижим имот – 

частна общинска 

собственост, 

находящ се в гр. 

Пловдив, район 

„Южен“, Южна 

индустриална зона; 

представляващ ПИ с 

идентификатор 

56784.536.656 по КК 

и КР на гр. Пловдив; 

с площ от 7 104 

35 г. с 

възможност 

за 

удължаване 

от 11,7 г. 

Изпълнението на 

строителни и 

монтажни работи и 

дейности за 

доизграждане на 

Инсинератор 

Пловдив; на 

доставка и монтаж 

на оборудване с цел 

въвеждане в 

експлоатация на 

обекта; на услуги 

Ще бъдат 

определени 

след 

изготвяне на 

техническия 

анализ 

Не Размерът на 

концесионното 

възнаграждение 

ще бъде 

определен след 

изготвяне на 

финансово-

икономическия 

анализ 
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концесията 
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медицински 

отпадъци в гр. 

Пловдив 

получава приходи от 

услуги по събиране и 

третиране на 

отпадъци от лечебни 

и здравни заведения, 

които ще 

осъществява на 

територията на 

обекта, при поемане 

от него на 

строителния и 

оперативния риск. 

кв.м.; за който е 

отреден УПИ XXIV-

656, производствени 

дейности и 

комунално 

обслужване, кв. 9 по 

регулационния план 

на ЮИЗ-V част, а по 

ПУП-ПУР на СМФЗ-

ЮГ, част от кв. 57, 

ведно с построените 

в имота сгради 

включващи 

извършване на 

специализиран 

транспорт, третиране 

и обезвреждане на 

болнични и 

медицински 

отпадъци; както и 

последващо 

поддържане на 

обекта в 

експлоатационна 

годност 
 


