
 

       
 

                         СУ “Св. Софроний Врачански” - Пловдив                 
 

 На осн. Решение №212, протокол №10/23.05.2018г. на ОбС - Пловдив и заповед № РД 

10-680/02.07.2018г. на дир на СУ „Св. Софроний Врачански“  
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
 

на част от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия“, ул. „Съединение“ № 53, с 

площ 3168 кв.м., разположена в северозападната част на ПИ 56784.540.1163 за който поземлен 

имот е отреден УПИ I – комплекс училища, кв. 11, по плана на жил. група А – 4, 5, 6, ЖР 

„Тракия“ гр. Пловдив, при следните параметри: Предназначение на имота – за спорт; Срок на 

наемния договор – 10 /десет/ години; Месечната наемна цена се определя съгласно приложение 

№2 от ННРНЦИОС  в размер на: 2446,60 лв. с ДДС. За привеждане на обекта във вид, 

позволяващ неговата експлоатация, съгласно предназначението му, е необходимо извършване на 

ремонт на минимална стойност 190 448.20 лв. /сто и деветдесет хиляди четиристотин 

четиридесет и осем лв. и двадесет ст./ с ДДС, Минимална инвестиция за ремонт на спортна 

площадка - 190 448,20 лв. с ДДС. Срок за изпълнение на инвестицията – не по – дълъг от 6 

месеца; 

 Депозит за участие в конкурса – 100 лв. без ДДС, внася се в касата на СУ “Св. Софроний 

Врачански” - Пловдив или по сметка: BG73IORT73753102005600, BIC IORTBGSR, 

„Инвестбанк“АД. 

 Дата и място на провеждане -18.07.2018г. от 10.00 часа във видеозалата на ет.1 на СУ „Св. 

Софроний Врачански“ - Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул. „Съединение“№53. 

 Цена на конкурсните документи – 850 лева, платими в касата на СУ “Св. Софроний 

Врачански” - Пловдив или по банкова сметка: BG73IORT73753102005600, BIC 

IORTBGSR, „Инвестбанк“АД; 

 Получаване на конкурсните книжа -  деловодството на СУ „Св. Софроний Врачански“ - 

Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул. „Съединение“№53, ежедневно в работни дни от 8.30 до 

16.30. часа до 17.07.2018г. включително. 

 Приемането на конкурсната документация – в деловодството на СУ „Св. Софроний 

Врачански“ - Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул. „Съединение“№53, ежедневно в работни 

дни от 8.30 до 16.30. часа до 17.07.2018г., включително;  

 За справки и допълнителна информация – тел.  032 682 450. 


