
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

тел: 032/ 331 - 386, e-mail: school@ekzarhantim1.com 

 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 12 и чл. чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; 

чл. 121 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Общински съвет - Пловдив, Решение № 171, взето с 

Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет - Пловдив (с последващи изменения 

и допълнения) и Годишна програма на Община Пловдив за управление и разпореждане 

с общински имоти – общинска собственост за 2019 г., Раздел II.1.2.8 Нежилищни имоти 

предоставени за управление на общински училища 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”, ГРАД ПЛОВДИВ 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, 

Район „Централен“, ул. „Захари Стоянов № 86, намиращ се в сградата на Основно 

училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив, представляващ ученически стол с площ от 

135 /сто тридесет и пет/ кв.м., с предназначение на обекта – за ученическо столово 

хранене, поставен в поземлен имот с ид. № 56784.521.1635 по действащата КК и КР на 

гр. Пловдив, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК, 

посл. изменение със заповед № КД-14-16-279/09.03.2012 г. на Началника на СГКК, 

предоставен за управление на ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив съгласно Акт за 

публична общинска собственост № 1529 от 17.09.2013 г., Решение № 171, взето с 

Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет - Пловдив (с последващи изменения 

и допълнения) и Годишна програма на Община Пловдив за управление и разпореждане 

с общински имоти – общинска собственост за 2019 г., Раздел II.1.2.8 Нежилищни имоти 

предоставени за управление на общински училища, при следните параметри: 

 Минимална наемна цена за наетия имот – 135,00 (сто тридесет и пет) лева 

месечно без да се начислява ДДС 

Срок на договора – 5 (пет) години 

Депозит за участие в конкурса - 405 (четиристотин и пет) лева без да се 

начислява ДДС, който се внася по банкова сметка BG97IORT73753302005103, BIC 

IORTBGSF, „ИНВЕСТБАНК“ АД до 12.00 часа на 22.07.2019 г. вкл. 

 Дата и място на провеждане на конкурса – Публично оповестеният конкурс 

ще се проведе на 23.07.2019 година от 10,00 часа в сградата на Основно училище 

„Екзарх Антим I“, град Пловдив, ул. „Захари Стоянов № 86 в учителска стая 

 Цена на конкурсните документи – 100 (сто) лева, платими в брой в касата на 

Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив, ул. „Захари Стоянов № 86 в срок до 

16,00 часа на 22.07.2019 г. вкл. или по банкова сметка: BG970IORT73753102005100, 

BIC IORTBGSF, „ИНВЕСТБАНК“ АД в срок до 12.00 часа на 22.07.2019 г. вкл.  

 Получаване на конкурсните документи: канцелария ЗАС/счетоводител, ет. 2, 

Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив, ул. „Захари Стоянов № 86 от 

17.07.2019 година до 22.07.2019 година от 10.00 часа до 16.00 часа, след представяне на 

документ за платена сума на конкурсните документи  

 Приемане на конкурсните документи - канцелария ЗАС/счетоводител, ет. 2 на 

ОУ „Екзарх Антим I“, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Захари Стоянов“ № 86 от 17.07.2019 

година до 22.07.2019 година от 10,00 часа до 16,00 часа вкл. 

Оглед на обекта, предмет на конкурса: извършва се съвместно с представител 

на училището от 17.07.2019 година до 22.07.2019 година от 10 часа до 16 часа, като 

желаещото огледа лице трябва да се яви в канцеларията ЗАС/счетоводител на 

училището. 

За справка и допълнителна информация: 032/333 – 040 

 


