
 
 

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

 

1. На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС, във връзка 

с чл.10, т.1, чл. 12, ал.1 и ал.2, чл.91, ал.1 и чл. 94, ал.1, ал.2 и ал.6 от НРПУРОИ и Решение 

№91 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол №6 от 09.04.2020г., се обявява публичен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два недвижими имота– публична общинска 

собственост, а именно: Обект №1: Помещение, находящо се в централната част от сграда, 

представляваща дърводелска работилница и складове, с площ от 45 кв. м., намираща се 

Траурен парк „Централен“ в гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №73, съгласно АОС № 

96/06.12.1997г. – парцел VII -  „Централен“, кв. 6 – нов, по плана на ИИЗ, одобрен със заповед 

№ ОА-848/05.07.1996г., отстояща непосредствено до западната регулационна линия на Парцел 

VIIкв. 6 – нов при следните граници: на запад имот пл. № 158, на изток, север и юг – парцел 

VII, ТП „Централен“; Обект №2: Помещение, находящо се в южната част от сграда, 

представляваща дърводелска работилница и складове, с площ от 44,1 кв. м. (четиридесет и 

четири цяло и един квадратни метра), намираща се Траурен парк „Централен“ в гр. Пловдив, 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 73, съгласно АОС № 96/06.12.1997г. – парцел VII – ТП 

„Централен“, кв. 6 – нов по плана ИИЗ, одобрен със заповед № ОА – 848/05.07.1996г., отстояща 

непосредствено до западната регулационна линия на Парцел VII, кв. 6 – нов, при следните 

граници: на запад – имот пл. № 158, на изток, север и юг – парцел VII, ТП „Централен“. 

2. Начална тръжна цена: За Обект №1:  113,40 лева (сто и тринадесет лева и 

четиридесет стотинки) с начислен ДДС на месец, като началният размер на тръжната цена е 

определен съгласно Приложение № 1, т. V. 6,  от Наредбата за началния размер на наемните 

цени на имоти – общинска собственост, и в съответствие с местоположението на обекта, а 

именно: втора зона.За Обект №2: 111,13 лева (сто и единадесет лева и тринадесет стотинки) с 

начислен ДДС на месец, като началният размер на тръжната цена е определен съгласно 

Приложение № 1, т. V. 6,  от Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти – 

общинска собственост, и в съответствие с местоположението на обекта, а именно: втора зона. 

   3. Депозит за участие в търга се внася в касата на ОП „Траурна дейност” или по банкова 

сметка в ТБ “Инвестбанк” АД-Клон Пловдив, IBAN: BG37IORT73753302002303, BIC: 

IORTBGSF, и е в размер, както следва: за Обект №1: 82 /осемдесет и два/ лева; за Обект №2: 72 

/седемдесет и два/ лева; 

 4. Предназначение на обектите: За Обект №1: предоставяне на услуги, свързани с 

осъществяване на траурната дейност в ТП „Централен”, а именно: съхранение на траурни 

атрибути и принадлежности и извършване на дейности по подготовка на покойниците за 

погребение; За Обект №2: предоставяне на услуги, свързани с осъществяване на траурната 

дейност в ТП „Централен”, а именно: инсталиране на хладилна камера за съхранение на 

покойници. 
5. Специфични изисквания: в обектите не се разрешава извършване на дейност, която е 

в ущърб на общинското предприятие. 

6. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 

7. Цената на тръжната документация е  20.00 лв. /двадесет лева/ без включен  ДДС, или 

24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС. Цената на тръжната документация се плаща в касата 

на ОП „Траурна дейност” или по банкова сметка на предприятието в ТБ “Инвестбанк” АД – 

Клон Пловдив, IBAN:  BG30IORT73753102002300, BIC: IORTBGSF. 

8. Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОП „Траурна 

дейност” от техническия секретар всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа, срещу 

представен документ за платена такса за книжата. 

9. Дата и начален час за провеждане на търга: 15.09.2020г. от 10.00 часа; 

10. Място на провеждане на търга: в ОП „Траурна дейност”, град Пловдив, бул. 

Княгиня Мария Луиза” №73. 

11. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16,30 часа в 

присъствието на служител на ОП „Траурна дейност”. 

12. Срок за подаване на тръжна документация: до 17.00 ч. на 14.09.2020г. Тръжната 

документация се подава лично или по пощата с обратна разписка в Административната сграда 

на ОП „Траурна дейност” – град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза” №73. Тел. за контакти: 

032/658772. 

Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден в сградата на ОП 

„Траурна дейност” – град Пловдив, бул. Кн. Мария Луиза №73, или на телефон за контакти: 

032/658772.  

 


