
         

 
 

О Б Щ И Н А    П Л О В Д И В 

 

 На основание решение №16, взето с протокол №1 от 26.01.2021г. на Общински 

съвет – Пловдив и заповед №21 ОА-771/17.03.2021г., заповед №21 ОА-1181/12.05.2021г. и 

заповед №21 ОА-1971/21.07.2021г. на кмета на община Пловдив 
 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, 

район „Западен”, а именно: помещение (офис №207 А), с площ 36 кв.м., разположено на 

втори етаж от сграда с идентификатор 56784.510.295.1 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ  

769 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.295 по КК и КР на 

гр.Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост № 498/11.09.2002г. на район 

„Западен”, Община Пловдив, за извършване на дейност – за офис, при следните параметри:  

 Начална месечна наемна цена – 194,40 лв. (сто деветдесет и четири лв. и 

четиридесет ст.), определена съгласно раздел V, т.5 от Приложение №1 към 

Наредбата за началния размер на наемните цени за имоти - общинска собственост, 

приета с Решение № 393, взето с протокол № 28/14.10.2010г. и посл. изм. и доп. с 

Решение №168, взето с протокол №10 от 09.07.2020г. на Общински съвет – Пловдив. 

Върху наемната цена се начислява 20% ДДС. 

 Други условия, произтичащи от решение №16, взето с протокол №1 от 

26.01.2021г. на Общински съвет – Пловдив и заповед №21 ОА-771/17.03.2021г. 

на кмета на община Пловдив:   

- насрещно предложение, свързано с извършването на цялостен ремонт на 

помещението и обзавеждането му с подходяща за офис-дейността мебелировка, 

както и с управлението и стопанисването на имота, благоприятно за Община 

Пловдив, във връзка с провеждането на мероприятия на Гребен канал – Пловдив. 

 Депозит за участие в конкурса – 500 лв. /петстотин лева/, вносим в брой в касата 

на Община Пловдив или по банкова сметка BIС: IORTBGSF; BG 57 IORT 7375 3302 

0000 03, ИНВЕСТБАНК АД на името на община Пловдив. Депозитът се внася до 

16.09.2021г. включително, до 15.00 часа. 

 Срок на наемния договор - 5 (пет) години от датата на сключването му; 

 Дата и място на провеждане - Конкурсът ще се проведе на 17.09.2021г. от 10.00 

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

 Цена на конкурсни документи – 300 /триста/ 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 16.09.2021г. до 14.00 ч. 

включително; 

 Приемането на конкурсна документация – от 09.09.2021г. до 16.09.2021г. 

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 16.09.2021г. до 

16.00 часа;  

 Огледи - извършва се съвместно с представител на община Пловдив от 09.09.2021г. 

до 16.09.2021г. 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 


