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О Б Я В А  

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, със Заповед № 944 от 05.04.2019 г. на Ректора 

ТрУ за отдаване под наем на обекти, представляващи части от недвижими имоти - публична 

държавна собственост, предоставени на Тракийски университет - гр. Стара Загора,  

за срок от 5 години, обявява: 

ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ С ПЪРВОНАЧАЛНА МЕСЕЧНА 

НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

I. Четири броя гаражни клетки за колесни трактори с площ по 45 кв.м. едната, намиращи се 

в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А -144,00 лв. без ДДС за един брой клетка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Четирите броя гаражни клетки могат да се отдават заедно и поотделно. 

II. Помещения, находящи се в сграда „Гаражи за верижни трактори и Автомивка" със 

застроена площ общо 160 кв.м. в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А, както следва: 

1. Помещение за автотенекеджийски услуги - 49 кв.м., намиращо се в гр. Ямбол, ул. „Милин 

камък“ 6А -160,00 лв. без ДДС . 

2. Помещение за автобояджийски услуги - 49 кв.м., намиращо се в гр. Ямбол, ул. „Милин 

камък“ 6А - 160,00 лв. без ДДС. 

3. Помещение за автоаларми /бивша автомивка/ - 62 кв.м., намиращо се в гр. Ямбол, ул. 

„Милин камък" 6А - 200,00 лв. без ДДС. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Точки 1, 2 и З от позиция II могат да се наемат самостоятелно, като за 

всеки обект се подава отделна оферта - заявление за участие, отговарящо на нормативните 

и тръжни условия. 

III. Контролно диагностичен пункт с площ от 92 кв.м., намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Милин 

камък“ N5 6А - 276,00 лв. без ДДС. 

 

 

Търгът ще се проведе на 14.05.2019 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Тракийски 

Университет, Студентски град, гр. Стара Загора. 

Депозитът за участие в обявения търг е в размер на първоначалната месечна наемна цена 

без ДДС, определена за съответния обект. 

Тръжната документация за участие може да се закупи срещу 30,00 лв. без ДДС, от касата на 

Тракийски университет - Ректорат, гр. Стара Загора, Студентски град. 

Определям срок за закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията - всеки 

работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до 13.05.2019 г. от касата на Ректорат при Тракийски 

университет, гр. Стара Загора, Студентски град. 

Срок за подаване на заявленията за участие - всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до 

13.05.2019 г. в деловодството на Ректорат при Тракийски университет - гр. Стара Загора, 

Студентски град. 

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в срока за закупуване на 

документация, след предварителна заявка. За контакти - 042/699 577. 

 

 


