
 
 

 

 

На чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, 6, чл.14, ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 1, 2, 

т. 2 и  ал. 5, чл. 10, т. 1, чл. 11,  чл. 16, чл. 91, чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 94, ал. 1, 3 и 5,              

чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от  Наредба на ОбС Пловдив за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 172, взето с 

протокол № 15 от 27.05.2010 г., последно изм. и доп. с Решение № 169, взето с 

Протокол № 10 от 09.07.2020 г., Решение № 46 на ОбС – Пловдив, взето с Протокол            

№ 4 от 24.02.2022 г. (за приемане на Годишната програма на Община Пловдив за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., раздел ІІ.1.2.2, 

стр. 80, т. 6.5) и в изпълнение на Заповед № 6-Z22-534 от 20.09.2022 г. на Кмета на 

Община Пловдив - Район „Тракия“ 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 

НАЕМ 
 

на недвижим имот частна общинска собственост - Спортна площадка до бл. 33 А, 

разположена в УПИ II - комплексно застрояване, кв. 34-нов (стар УПИ  ІV - 

комплексно застрояване, кв. 2, жил. гр. А-10, 11), по плана на ЖР „Тракия“,                          

гр. Пловдив, попадаща в ПИ с идентификатор 56784.540.428 по кадастралната карта на 

гр. Пловдив, с площ 1 434 кв. м. 

 Начална тръжна цена – 450 (четиристотин и петдесет) лева без вкл. ДДС. Върху 

достигната на търга цена се начислява 20 % ДДС при сключване на договор за наем; 

 Стъпка на наддаване – 50 (петдесет) лева; 

 Срок на договора за наем – 5 (пет) години; 

 Депозит за участие в търга – 450 (четиристотин и петдесет) лева, внесен в касата на 

Община Пловдив - Район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63, ет. 1, гише № 5,                  

гр. Пловдив, до 13,00 часа на 19.10.2022 г. включително; 

 Дата и място на провеждане - 25.10.2022 г. (вторник) от 10,00 часа, в Община 

Пловдив - Район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63, ет. 2, заседателна зала,                   

гр. Пловдив; 

 Цена на тръжната документация – 300 (триста) лева с вкл. ДДС. Таксата за 

книжата се внася в касата на Община Пловдив - Район „Тракия“, бул. „Освобождение“ 

№ 63, ет.1, гише № 5,  гр. Пловдив; 

 Получаване на тръжната документация – до 12,00 ч. на 19.10.2022 г. включително 

от   Община Пловдив - Район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63, ет. 1, гише № 1,                 

гр. Пловдив срещу представен документ за платена цена за книжата; 

 Подаване на документите за участие – в деловодството на Община Пловдив - 

Район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63, ет. 1, гише № 3, гр. Пловдив, ежедневно в 

работните за администрацията дни. Крайният срок за подаване на документите за 

участие е до 14,00 ч. на 19.10.2022 г. включително; 

 За справки, допълнителна информация или оглед на обекта (с предварителна 

уговорка) - Дирекция АПИОУС при Община Пловдив – Район „Тракия“,                    

бул. „Освобождение“ № 63, ет.1, гр. Пловдив, тел. 032/307 804, 032/ 307 818. 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН “ТРАКИЯ”   
 


