
Приложение 1: списък на имотите отдавани под наем и допълнителна информация  

Адрес 
Вид търговско 

помещение 
Оборудване 

Работещо 
оборудване 

Сондаж 
Описание на оборудването и 
допълнителна информация 

Забележка 

- - Да/Не Да/Не Да/Не - - 

Банско, п.к. 2770, местността Забиница Автомивка частично Не да 2 бр. клетки, четки, прахосмукачка  не се ползва 

гр. Пловдив, ул. Христо Ботев 1 Б Автомивка не Не да 
Канал с покрита конструкция, без налично 

оборудване 
не се ползва 

главен път Е80,местност "Зад хана" гр. 
Харманли, област "Зад хана" 

Автомивка не Не не 
Канал с покрита конструкция, без налично 

оборудване 
не се ползва 

гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург №48 Автомивка не да да Пароструйки и прахосмукачка 
Наличното оборудване е собственост на 

текущият наемател 

Първомай, Княз Борис 51 Г, кв.Дебър, 
имот:181005, вход от към Хасково 

Автомивка да да да Покрита конструкция 
Оборудването е собственост на текущия 

наемател 

гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 91 Б Автомивка да да да Автоматизирана четкова автомивка 
Част от оборудването е амортизирано и е 

необходима подмяна. Оборудването е 
собственост на "НИС Петрол" ЕООД 

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бул.Захари 
Стоянов 

Aвтомивка не не да 
4 клетки, оборудвани с четки, монетен 

автомат. 
 

Оборудването е амортизирано и е 
необходима подмяна 

гр. София бул.Цариградско шосе №355 Aвтомивка не не да Един канал за четка. 
Оборудването е амортизирано и е 

необходима подмяна 

гр. София бул.Цариградско шосе №355  
Търговско 

помещение 
не не - 

Частично оборудвана сграда, площ от 144 
кв.м. 

Помещение за отдаване сграда съседна на 
търговската на безниностанция Газпром 

Цариградско шосе. 
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гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бул.Захари 
Стоянов 

Търговско 
помещение 

не не - 

Част от търговска сграда на груб строеж, без 
изградени електро и ВиК инсталации. 

Помещението с приблизителна площ от 
261,54 кв.м. 

Помещението се намира в задната част на 
търговската сграда на бензиностанция 

Газпром Бургас Меден Рудник. 

гр. Пловдив, ул.Шипка ж.к. Тракия гр. Пловдив, 
жк Тракия, ул. Шипка 9 

Търговско 
помещение 

не не - 

Помещението е завършено с изградени 
подови настилки, тавани и преградни стени, 
ел. инсталация. Приблизителна площ 247,20 

кв.м. 

Помещение за отдаване под наем на 
вторият етаж в търговската сграда на 

бензиностанция Газпром Пловдив Тракия. 

 


