
         

 

 
 

 

            

 

 

 На основание на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, във връзка 

с чл. 8, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 5, чл. 11, ал. 2, чл. 16, чл. 

76, ал. 1, чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 94, ал. 1 и ал. 5 и чл. 104 от НРПУРОИ, приета с РОС 

№ 172,  взето с протокол № 15 от 27.05.2010г., последно доп. и изм. с Решение № 450, 

взето с протокол № 22/1812.2017 г. на Общински съвет–Пловдив и в изпълнение на 

заповед № ЗРИ-84 от 29.01.2020 г. на кмета на район „Източен“. 
 

 

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 

НАЕМ 

 

 Сграда с идентификатор 56784.553.1.9 по кадастрална карта и кадастралните 

регистри на гр. Пловдив, със застроена площ 148.00кв. м., с предназначение: сграда за 

битови услуги, изградена в ПИ 56784.553.1 по КК и КР на гр. Пловдив, район 

„Източен“ –Община Пловдив, находяща се на ул. „Крайна“, за извършване на складова 

дейност.  

 Начална тръжна цена – 252 лв.(двеста петдесет и два лева)  без ДДС ; 

 Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС; 

 Стъпка на наддаване – 10.00 лв.( десет лева); 

 Срок на наемния договор - 5 (пет) години; 

 Депозит за участие в търга – 100.00 лв. (сто лева), внесен в брой в касата на 

район „Източен“ или по банков път; 

 Дата и място на провеждане - търгът ще се проведе на 06.03.2020 г., 10 часа 

в заседателната зала, находяща се на ет. 2 в административната сграда на 

район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274, гр.Пловдив.; 

 Цена на тръжните документи – 300.00 лева с включен 20 % ДДС, платими в 

касата на Община Пловдив; 

 Получаване на тръжните книжа - администрацията на район „Източен“, 

фронт-офис на „Стопански дейности“ срещу представен документ за 

платена цена за книжата до 15 часа на 05.03.2020 г., включително; 

 Приемането на тръжна документация – в деловодството на район 

„Източен“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 274, гр.Пловдив, 

ежедневно до 04.03.2020 г. в работни дни от 8.30 ч. до 17.00 ч., и на 05.03.2020 

г.  до 16.00 ч.;  

 За справки и допълнителна информация – тел. 032/60 10 99 и 032/60 10 68 

 

 

РАЙОН “ИЗТОЧЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

Пловдив 4000, бул. “6-ти септември” № 274, тел.: 032/601060, факс: 032/631610,  
e-mail: iztochen_bg@abv.bg 

 

 

mailto:iztochen_bg@abv.bg

