
         

 
 

О Б Щ И Н А    П Л О В Д И В 

 

 На основание заповед №21 ОА-409/02.02.2021г. на кмета на община Пловдив 
 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Западен“, ул. 

„Перущица“, представляващ спортна площадка с площ 1137 кв.м. и терен за разполагане на 

преместваемо съоръжение с площ 28 кв.м., попадащи в ПИ с идентификатор 56784.514.1022 по КК 

и КР на гр. Пловдив, с площ 10201 кв.м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, който поземлен имот е включен в УПИ I-10 от 

кв. 10 по плана на жк „Отдих и култура“, гр.Пловдив, актуван с акт за частна общинска собственост 

№ 1096/04.12.2013г. на район „Западен“, за извършване на дейност – за спорт, при следните 

параметри:  

 Начална месечна наемна цена – 581,10 лв. /петстотин осемдесет и един лева и десет 

стотинки/ с вкл. 20% ДДС., представляваща сбор от сумите: 

- 240 лв. - за поставяне на СПО с площ от 28 кв.м. в трета зона; 

- 341,10 лв. - за ползване на спортна площадка с площ от 1137 кв.м.  

 Други условия, произтичащи от заповед №21 ОА-409/02.02.2021г. на кмета на община 

Пловдив:  

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

Пловдив. 

 Депозит за участие в конкурса - 2000 лв. /две хиляди лева/, вносим в брой в касата на 

Община Пловдив или по банкова сметка BIС: IORTBGSF; BG 57 IORT 7375 3302 0000 03 в 

ИНВЕСТБАНК АД на името на община Пловдив. Депозитът се внася до 19.02.2021г. 

включително, до 15.00 часа. 

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

 Дата и място на провеждане - Конкурсът ще се проведе на 22.02.2021г. от 14.30 часа в 

Община Пловдив, пл. „Централен” № 1, залата на ет.12. 

 Цена на конкурсни документи – 1000 /хиляда/ лева с включен 20 % ДДС, платими в 

касата на Община Пловдив; 

 Получаване на конкурсни книжа - Дирекция ОС, пл. „Централен” № 1, ет. 10, ст. 7 срещу 

представен документ за платена цена за книжата до 19.02.2021г. до 14.00 ч. включително; 

 Приемането на конкурсна документация – от 15.02.2021г. до 19.02.2021г. включително, в 

деловодството на Община Пловдив - гр. Пловдив, пл. „Централен” № 1, партера (през 

двора), работно време от 8.30 ч.  до 17.15 ч., а на 19.02.2021г. до 16.00 часа;  

 Огледи - извършва се съвместно с представител на община Пловдив от 15.02.2021г. до 

19.02.2021г. до 15.00 часа., след предварителна заявка на тел. 032/656 414 
 

 За справки и допълнителна информация – тел. 032/656 414 и 032/656 415 


