
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я ВА  
По чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет Пловдив 
 

 Обявява се предстоящото провеждане на публично оповестен конкурс за  

 Отдаване под наем на УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН, с площ от 10,50 кв.м. /десет 

квадратни метра и петдесет кв.дцм./, с предназначение на обекта – павилион за 

закуски, ученическо хранене, поставен в Поземлен имот с идентификатор 

№56784.522.248, с адрес: град Пловдив, Район „Централен”, ул. „Иван Вазов” 

№19, публична общинска собственост, предоставен за управление на СОУ 

„Св.Патриарх Евтимий”-Пловдив, с Акт за публична общинска собственост №601  

от 01.0.2001г. издаден от Община Пловдив.  

   Цената на конкурсните книжа е 100,00 лв. Цената на конкурсната 

документация се заплаща по банкова сметка на СОУ „Св.Патриарх Евтимий”, а 

именно: Банка ТБ „Инвестбанк” АД,  IBAN:  BG 71 IORT 73753102006800, BIC:  

IORT BGSF   или  в брой в  Касата на СОУ „Св.Патриарх Евтимий”,  град 

Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19, на 4 етаж,  и документацията се получава, след 

представяне на документ за платената сума, от канцеларията на  СОУ 

„Св.Патриарх Евтимий”, с адрес:  Град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19, етаж 2, 

телефон за контакт 032/62-44-68;  0882/909036– Мария Йосифова Чараджийска, 

като получаването може да се извършва от 8.00 до 16.30ч. всеки работен ден, 

считано от деня, следващ публикуването на обявата  до 26.11.2014г.        

   Размер на депозитна вноска за участие: 400 лв.,  която се заплаща по 

посочената банкова сметка на СОУ „Св.Патриарх Евтимий”  

 Краен срок за подаване на оферти - 26.11.2014г. до 12.00 часа. Дата на 

провеждане на публично оповестения конкурс: 27.11.2014г. от 14.00 часа. 

  Място на провеждане на конкурса:  кабинет на Директора, ет.2 в 

сградата на СОУ „Св.Патриарх Евтимий”,  град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19.   

 Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на 

Директора на СОУ „Св.Патриарх Евтимий”.  

 Адрес и телефон за информация: СОУ „Св.Патриарх Евтимий”,  ул. 

“Иван Вазов”№ 19, гр. Пловдив, 032/62-44-68;  0882/909036– Мария Йосифова 

Чараджийска                                                       

 
 


