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П Р О Т О К О Л

Днес, 08.09.2017 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на Тракийски университет Стара
Загора, Студентски град, се събра Комисия, назначена със Заповед № 1672/17.07.2017 г. на
Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, в следния състав:
Председател: Доц. д-р Стефан Рибарски - Помощник Ректор на Тракийски университет
гр. Стара Загора
Членове:
1.
адв. Зоя Колева - юрист
2.
Донка Мичева - гл. специалист „Строителство и университетска собственост“,
Тракийски университет гр. Стара Загора
3.
Господин Господинов - гл. експерт счетоводител, Тракийски университет гр. Стара
Загора
4.
Гергана Маламова - гл. експерт „Обществени поръчки“, Тракийски университет гр.
Стара Загора
Резервни членове:
1.
адв. Веселина Андреева - юрист
2.
Светла Стоянова - ст. експерт счетоводител, Тракийски университет гр. Стара
Загора
3.
Иван Панайотов - ел.техник, Тракийски университет гр. Стара Загора
Комисията е назначена да проведе търг е тайно наддаване за отдаване под наем на
части от недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за нуждите на
Тракийски университет гр. Стара Загора и посочени в Заповед № 1672/17.07.2017 г. на
Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора.
В обявения начален час за провеждане на търга - 10.00 часа, Председателят на
комисията доц. д-р Стефан Рибарски, след като се увери, че са спазени процесуалните
изисквания и предпоставки на тръжната процедура съгласно горепосочената заповед на
Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, откри търга и представи на
присъстващите представители на кандидатите състава на комисията.
Комисията пристъпи към проверка на явилите се кандидати, техни представители
или пълномощници за участие в тръжната процедура. На заседанието на Комисията
присъстваха следните представители на кандидатите:
Стойчо Димитров Панов - Управител на ЕТ „Стойчо Панов“ гр. Стара
Загора
Стойчо Димитров Панов - упълномощен представител на ЕТ „ПЕСТ - Петя
Иванова“ гр. Стара Загора
Петър Георгиев Узунов - Управител на „БГ-Марк“ ООД гр. Ямбол
Петър Георгиев Узунов - Управител на „Мистинг-Вендинг“ ЕООД гр.
Ямбол
Драгомир Петков - упълномощен представител „БС Институт“ ЕООД гр.
София
Димитър Господинов Боев - Управител на „Боев-33“ ЕООД гр. Ямбол

Ивелин Костадинов Костадинов - Управител на ЕТ „Мара - Ивелин
Костадинов“ гр. Ямбол
Красимир Стоянов Кръстев - Управител на ЕТ „Хриси-Красимир Кръстев“
с. Зетьово, общ. Чирпан
Васил Панев Панев — Управител на ЕТ „Васил Панев - Гергана 75“ с.
Зетьово, общ. Чирпан
Мирослав Костадинов Биларев - Управител на „ДИО 2010“ ЕООД гр. Ямбол
Марина Христова Минчева - Управител на ЕТ „Валмиск-Марина Минчева“
гр. Ямбол (лицето се яви по време на провеждане на втория етап от търга, в хода на
отваряне на ценовите предложения на участниците)
Всички представители на кандидатите попълниха имената си, представителството и
положиха своите подписи в нарочен Списък на присъстващите представители.
На Комисията се предоставиха 22 (двадесет и две) броя оферти/заявления,
депозирани за участие в търга, които по реда на тяхното постъпване, са следните:
1. Оферта с вх. № 4170 от 25.08.2017 г., 14,22 ч., подадена от „Боев-33“ ЕООД гр.
Ямбол. Участва за обект № XI: „Обект „Кафе-бар”, с площ от 15 кв.м, обособен във
фоайето на първия етаж в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №
38.
2. Оферта с вх. № 4171 от 25.08.2017 г., 14,24 ч,. подадена от ЕТ „МАРА - Ивелин
Костадинов“ гр. Ямбол. Участва за обект № XV: „Обособена площ от 1 кв.м., за
поставяне на автомат за топли напитки в сградата на Факултет „Техника и технологии“ гр.
Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38.
3. Оферта с вх. № 4172 от 25.08.2017 г., 14,27 ч., подадена от ЕТ „МАРА - Ивелин
Костадинов“ гр. Ямбол. Участва за обект № XI: „Обект „Кафе-бар”, с площ от 15 кв.м,
обособен във фоайето на първия етаж в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол , ул. „Граф
Игнатиев“ № 38.
4. Оферта с вх. 149 4233 от 01.09.2017 г., 13,36 ч., подадена от ЕТ „Валмикс Марина Минчева“ гр. Ямбол. Участва за обект № XI: „Обект „Кафе-бар”, с площ от 15
кв.м, обособен във фоайето на първия етаж в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул.
„Граф Игнатиев“ № 38.
5. Оферта с вх. № 4262 от 04.09.2017 г., 11,54 ч. подадена от „БГ - Марк“ ООД гр.
Ямбол. Участва за обект № XI: „Обект „Кафе-бар”, с площ от 15 кв.м, обособен във
фоайето на първия етаж в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №
38.
6. Оферта с вх. № 4263 от 04.09.2017 г., 15,50 ч., подадена от „Мистик Вендинг“
ЕООД, гр. Ямбол. Участва за обект № XV: „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне на
автомат за топли напитки в сградата на Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул.
„Граф Игнатиев“ № 38.
7. Оферта с вх. № 4264 от 04.09.2017 г., 15,52 ч., подадена от „БГ - Марк“ ООД гр.
Ямбол. Участва за обект № XV: „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за
топли напитки в сградата на Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф
Игнатиев“ № 38.
8. Оферта с вх. № 4308 от 05.09.2017 г., 14,49 ч., подадена от „ДИО 2010“ ЕООД
гр. Ямбол. Участва за обект № XV: „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат
за топли напитки в сградата на Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф
Игнатиев“ № 38.
9. Оферта с вх. № 4314 от 05.09.2017 г., 16,26 ч., подадена от „Клима 60“ ЕООД
гр. Ямбол. Участва за обект № XIII: „Гаражна клетка № 2 с площ 45 кв.м., намираща се в
гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“
10. Оферта с вх. № 4315 от 05.09.2017 г., 16,28 ч. подадена от „Стоян Колев-СК“
ЕООД с. Могила, обл. Ямбол. Участва за обект № IX: „Три броя гаражни клетки за
колесни трактори с площ 45 кв. м едната, намиращи се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ №
6А“.
11. Оферта с вх. № 4326 от 07.09.2017 г., 11,00 ч. подадена от „Джени КАР“ ЕООД
гр. Ямбол. Участва за обект № Х.З.: „Помещения, находящи се в сграда „Гаражи за

верижни трактори и Автомивка“ със застроена площ 160 кв.м. общо в гр. Ямбол, ул.
„Милин камък“ № 6А - Помещение за автоаларми /бивша автомивка/ - 62 кв.м., намиращо
се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“.
12. Оферта е вх. № 4336 от 07.09.2017 г., 13,49 ч. подадена от ЕТ „Васил ПаневГергана 75“ с. Зетьово, общ. Чирпан. Участва за обект № XVIII.: „Кафе-клуб с площ
144 кв.м., обособена част от първи (партерен етаж) на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в
сграда та на ДИПКУ - Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
13. Оферта с вх. № 4337 от 07.09.2017 г., 13,53 ч. подадена от Господин Банов
Господинов гр. Ямбол. Участва за обект № XI: „Обект „Кафе-бар“, с площ от 15 кв.м.,
обособен във фоайето на първи етаж в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул. „Граф
Игнатиев“ № 38“
14. Оферта с вх. № 4344 от 07.09.2017 г., 14,22 ч. подадена от Даниел Янков
Янков, гр. Ямбол. Участва за обект № Х.2 „Помещения, находящи се в сграда „Гаражи за
верижни трактори и Автомивка“ със застроена площ 160 кв.м. общо в гр. Ямбол, ул.
„Милин камък“ № 6А - Помещение за автотенекеджийски услуги - 49 кв.м., намиращо се
в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“
15. Оферта с вх. № 4350 от 07.09.2017 г., 15,22 ч. подадена от ЕТ „Стойчо Панов“
гр. Стара Загора. Участва за обект № XVIII: „Кафе-клуб с площ 144 кв.м., обособена
част от първи (партерен етаж) на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в сграда та на ДИПКУ Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
16. Оферта е вх. № 4351 от 07.09.2017 г., 15,24 ч. подадена от ЕТ „ПЕСТ - Петя
Иванова“ гр. Стара Загора. Участва за обект № XVIII: „Кафе-клуб е площ 144 кв.м.,
обособена част от първи (партерен етаж) на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в сграда та на
ДИПКУ - Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
17. Оферта е вх. № 4352 от 07.09.2017 г., 15,28 ч. подадена от „БС Институт“
ЕООД гр. София. Участва за обект № II.2. „Единадесет броя помещения е обща площ
129.53 кв.м., разположени на втори етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж,
намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора“ - помещение рентген 2-юг - 6,56
кв.м.“
18. Оферта с вх. № 4354 от 07.09.2017 г., 15,33 ч. подадена от „БС Институт“
ЕООД гр. София. Участва за обект № Н.З. „Единадесет броя помещения е обща площ
129.53 кв.м., разположени на втори етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж,
намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора“ - помещение рентген З-юг - 20,32
кв.м.“
19. Оферта с вх. № 4355 от 07.09.2017 г., 15,34 ч. подадена от „БС Институт“
ЕООД гр. София. Участва за обект № П.4. „Единадесет броя помещения е обща площ
129.53 кв.м., разположени на втори етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж,
намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора“ - помещение рентген 4-юг - 8,62
кв.м.“
20. Оферта е вх. вх. № 4357 от 07.09.2017 г., 15,48 ч. подадена от ЕТ „Хриси Красимир Кръстев“ с. Зетьово, общ. Чирпан. Участва за обект № XVIII: „Кафе-клуб е
площ 144 кв.м., обособена част от първи (партерен етаж) на Учебен корпус № 2 (сектор Б)
в сграда та на ДИПКУ - Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
21. Оферта с вх. № 4358 от 07.09.2017 г., 15,52 ч. подадена от ЕТ „СТОНИ - Стоян
Димитров“ гр. Бургас. Участва за обект № XV: „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне
на автомат за топли напитки в сградата на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул.
„Граф Игнатиев“ № 38“
22. Оферта с вх. № 4359 от 07.09.2017 г., 15,55 ч. подадена от „МИКО Димитров“ ЕООД гр. Бургас. Участва за обект № XV: „Обособена площ от 1 кв.м., за
поставяне на автомат за топли напитки в сградата на факултет „Техника и технологии“ гр.
Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“
Комисията констатира, че подадените оферти от кандидатите са представени
съгласно изискванията, посочени в Тръжната документация - в запечатани, непрозрачни
пликове, е ненарушена цялост. Всички оферти са постъпили в посочения в Заповед № 1672
от 17.07.2017 г. срок за подаване на заявления за участие. Същите отговарят на

изискванията за провеждане на търга, поради което следва да бъдат допуснати до отваряне
от Комисията.
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на подадените оферти по реда на
тяхното постъпване за конкретната обособена позиция — обект съгласно Заповедта на
Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, както следва:
I. Обект № I. „Обект „Кафе-бар“, с площ от 60 кв.м., представляващо обособена
част от партерно пространство на Блок 5 от Студентски общежития при ТрУ, Студентски
град“.
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
II. Обект № II. „Единадесет броя помещения с обща площ 129,53 кв.м.,
разположени на втори етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул.
„Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора“.
1. В обявения срок за този обект е постъпила една оферта, за обект № II.2.
„Единадесет броя помещения с обща площ 129,53 кв.м., разположени на втори етаж от
триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара
Загора“ - помещение рентген 2-юг - 6,56 кв.м.“ както следва:
- Оферта с вх. № 4352 от 07.09.2017 г., 15,28 ч. подадена от „БС Институт“ ЕООД
гр. София. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Румен Нейчев Ралчев - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Пълномощно за представителство и присъствие на търга на името на Драгомир
Ангелов Петков;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4352 от 07.09.2017 г., 15,28 ч.
подадена от „БС Институт“ ЕООД гр. София. Представени са всички изискуеми
документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
2. В обявения срок за този обект е постъпила една оферта, за обект № Н.З.
„Единадесет броя помещения с обща площ 129,53 кв.м., разположени на втори етаж от
триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара
Загора“ - помещение рентген З-юг - 20,32 кв.м.“ както следва:
- Оферта с вх. № 4354 от 07.09.2017 г., 15,33 ч. подадена от „БС Институт“ ЕООД
гр. София. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Румен Нейчев Ралчев - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;

- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Пълномощно за представителство и присъствие на търга на името на Драгомир
Ангелов Петков;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4354 от 07.09.2017 г., 15,33 ч.
подадена от „БС Институт“ ЕООД гр. София. Представени са всички изискуеми
документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
3. В обявения срок за този обект е постъпила една оферта, за обект № П.4.
„Единадесет броя помещения с обща площ 129,53 кв.м., разположени на втори етаж от
триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара
Загора“ - помещение рентген 4-юг - 8,62 кв.м.“ както следва:
- Оферта с вх. № 4355 от 07.09.2017 г., 15,34 ч. подадена от „БС Институт“ ЕООД
гр. София. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Румен Нейчев Ралчев - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Пълномощно за представителство и присъствие на търга на името на Драгомир
Ангелов Петков;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4355 от 07.09.2017 г., 15,34 ч.
подадена от „БС Институт“ ЕООД гр. София. Представени са всички изискуеми
документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
4. Комисията констатира, че в обявения срок за обект № II „Единадесет броя
помещения с обща площ 129,53 кв.м., разположени на втори етаж от триетажна сграда със
сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора“ за обекти № П.1.;
№ П.5.; № П.6.; № П.7.; № П.8.; № П.9.; № II. 10.; № 11.11. не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
III.
Обект № III. „Петнадесет броя помещения с обща площ 223 кв.м., разположени
на целия трети етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул.
„Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.

IV. Обект № IV. „Обособена площ от 1 кв.м., в Деканат в сградата на Медицински
факултет при ТрУ, гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 11 - за монтиране на АТМ
(банкомат)“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
V. Обект № V. „Площ от 18 кв.м., от партерното пространство в сградата на
Педагогически факултет при ТрУ, гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 9“ - за разполагане
на копирен център и книжарница“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
VI. Обект № VI. „Гараж с площ от 18 кв.м., намиращ се в района на ТрУ,
Студентски град“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
VII. Обект № VII. „Помещение с площ от 350 кв.м., намиращо се в района на
Ветеринарен техникум, гр. Стара Загора“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
VIII. Обект № VIII. „Обособена площ от 2 кв.м., намираща се на 3 етаж, корпус 3,
ТрУ, гр. Стара Загора“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
IX. Обект № IX. „Три броя гаражни клетки за колесни трактори с площ 45 кв. м
едната, намиращи се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“
1.
В обявения срок за този обект е постъпила една оферта, а именно оферта с вх. №
4315 от 05.09.2017 г., 16,28 ч. подадена от „Стоян Колев-СК“ ЕООД с. Могила, обл.
Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Стоян Василев Колев - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:

- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4315 от 05.09.2017 г., 16,28 ч.
подадена от „Стоян Колев-СК“ ЕООД с. Могила, обл. Ямбол. Кандидатът не се е
съобразил е изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л II, т. 4.2, като е
представил Проект на договор, който не е парафиран и не съдържа подписи на кандидата.
Кандидатът не се съобразил и е изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л
III, т. 3, като не е представил Ценова оферта - Приложение № 7 в отделен, запечатан,
непрозрачен плик е надпис „Предлагана цена“, а е поставил ценовото предложение заедно
със заявлението и останалите документи за участие.
X.
Обект № X. „Помещения, находящи се в сграда „Гаражи за верижни трактори и
Автомивка“ със застроена площ 160 кв.м. общо в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“
В обявения срок за този обект са постъпили две оферти, а именно:
1. Оферта е вх. № 4326 от 07.09.2017 г., 11,00 ч. подадена от „Джени КАР“ ЕООД
гр. Ямбол за обект № Х.З.: „Помещения, находящи се в сграда „Гаражи за верижни
трактори и Автомивка“ със застроена площ 160 кв.м. общо в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“
№ 6А - Помещение за автоаларми /бивша автомивка/ - 62 кв.м., намиращо се в гр. Ямбол,
ул. „Милин камък“ № 6А“. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за
търга:
- Заявление за участие по образец от Дженко Петров Бакалов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване е документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие е изискуемите такива, Комисията е пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта е вх. № 4326 от 07.09.2017 г., 11,00 ч.
подадена от „Джени КАР“ ЕООД гр. Ямбол. Кандидатът не се е съобразил е
изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л II, т. 4.2, като е представил
Проект на договор, който не е парафиран и не съдържа подписи на кандидата.
2. Оферта е вх. № 4344 от 07.09.2017 г., 14,22 ч. подадена от Даниел Янков Янков,
гр. Ямбол за обект № Х.2 „Помещения, находящи се в сграда „Гаражи за верижни
трактори и Автомивка“ със застроена площ 160 кв.м. общо в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“
№ 6А - Помещение за автотенекеджийски услуги - 49 кв.м., намиращо се в гр. Ямбол, ул.
„Милин камък“ № 6А“ Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Даниел Янков Янков /Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие е изискуемите такива, Комисията е пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта е вх. 4344 от 07.09.2017 г., 14,22 ч.
подадена от Даниел Янков Янков, гр. Ямбол. Кандидатът не се е съобразил е

изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л II, т. 4.2, като е представил
Проект на договор, който не е парафиран и не съдържа подписи на кандидата. Не е
представен актуален документ за самоличност. Кандидатът не се съобразил и с
изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л III, т. 3, като не е представил
Ценова оферта - Приложение № 7 в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис
„Предлагана цена“, а е поставил ценовото предложение заедно със заявлението и
останалите документи за участие.
3.
Комисията констатира, че в обявения срок за обект за обект № Х.1.:
„Помещения, находящи се в сграда „Гаражи за верижни трактори и Автомивка“ със
застроена площ 160 кв.м. общо в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А - Помещение за
автобояджийски услуги - 49 кв.м., намиращо се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“ не
са постъпили заявления за участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга,
Комисията прие следното решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
XI.
Обект № XI. „Обект „Кафе-бар“, с площ от 15 кв.м., обособен във фоайето на
първи етаж в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“
В обявения срок за този обект са постъпили пет оферти, а именно:
1. Оферта с вх. № 4170 от 25.08.2017 г., 14,22 ч. подадена от „Боев-33“ ЕООД
с.Недялско, обл. Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Димитър Господинов Боев - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта вх. № 4170 от 25.08.2017 г., 14,22 ч.
подадена от „Боев-33“ ЕООД с.Недялско, обл. Ямбол. Кандидатът не се е съобразил с
изискванията на Тръжната документация, разписани в раздел II, т. 8, като не е попълнил и
не е положил своите подписи на Декларация по образец /Приложение 4/ и изискванията,
разписани в р-л II, т. 4.2, както и е представен Проект на договор, който не е парафиран и
не съдържа подписите на кандидата.
2. Оферта с вх. № 4172 от 25.08.2017 г., 14,27 ч. подадена от ЕТ „МАРА - Ивелин
Костадинов“, гр. Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за
търга:
- Заявление за участие по образец от Ивелин Костадинов Костадинов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация.

След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта вх. № 4172 от 25.08.2017 г., 14,27 ч.
подадена от ЕТ „МАРА - Ивелин Костадинов“, гр. Ямбол. Кандидатът не се е съобразил
с изискванията на Тръжната документация, разписани в раздел II, т. 8, като не е попълнил
и не е положил своите подписи на Декларация по образец /Приложение 4/ и изискванията,
разписани в р-л II, т. 4.2, както и е представен Проект на договор, който не е парафиран и
не съдържа подписите на кандидата.
3. Оферта с вх. 4233 от 01.09.2017 г., 13,36 ч. подадена от ЕТ „Валмикс - Марина
Минчева“, гр. Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Марина Христова Минчева — управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта вх. 4233 от 01.09.2017 г., 13,36 ч.
подадена от ЕТ „Валмикс - Марина Минчева“, гр. Ямбол. Кандидатът не се е съобразил
с изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л II, т. 4. 2, като е представил
Проект на договор, който не е парафиран и не съдържа подписите на кандидата.
4. Оферта с вх. № 4262 от 04.09.2017 г., 15,19 ч. подадена от „БГ - М арк“ ООД гр.
Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Петър Георгиев Узунов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. 4262 от 04.09.2017 г., 15,19 ч.
подадена от „БГ - М арк“ ООД гр. Ямбол. Представени са всички изискуеми документи и
офертата отговаря на поставените изисквания.
5. Оферта с вх. № 4337 от 07.09.2017 г., 13,53 ч. подадена от Господин Банов
Господинов гр. Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Господин Банов Господинов /Приложение 142
1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;

- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на документ за самоличност;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. вх. № 4337 от 07.09.2017 г., 13,53 ч.
подадена от Господин Банов Господинов гр. Ямбол. Представени са всички изискуеми
документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
XII. Обект № XII. „Контролно диагностичен пункт с площ 92 кв.м., намиращ се в
гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
XIII. Обект № XIII. „Гаражна клетка № 2 с площ 45 кв.м., намираща се в гр.
Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6А“
1.
В обявения срок за този обект е постъпила една оферта, а именно оферта с вх. №
4314 от 05.09.2017 г., 16,26 ч., подадена от „Клима 60“ ЕООД гр. Ямбол. Разпечата се
плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Красимир Пенев Иванов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4314 от 05.09.2017 г., 16,26 ч.,
подадена от „Клима 60“ ЕООД гр. Ямбол. Кандидатът не се е съобразил с изискванията
на Тръжната документация, разписани в р-л II, т. 4.2, като е представил Проект на договор,
който не е парафиран и не съдържа подписите на кандидата. Кандидатът не се съобразил и
с изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л III, т. 3, като не е представил
Ценова оферта - Приложение № 7 в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис
„Предлагана цена“, а е поставил ценовото предложение заедно със заявлението и
останалите документи за участие.
XIV. Обект № XIV. „Гаражна клетка № 3 с площ 45 кв.м., намираща се в гр. Ямбол,
ул. „Милин камък“ № 6А“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.

XV.
Обект № XV. „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли
напитки в сградата на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №
38“.
В обявения срок за този обект са постъпили шест оферти, а именно:
1. Оферта с вх. № 4171 от 25.08.2017 г., 14,24 ч,. подадена от ЕТ „МАРА - Ивелин
Костадинов“ гр. Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Ивелин Костадинов Костадинов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта вх. № 4172 от 25.08.2017 г., 14,27 ч.
подадена от ЕТ „МАРА - Ивелин Костадинов“, гр. Ямбол. Кандидатът не се е съобразил
с изискванията на Тръжната документация, разписани в раздел II, т. 8, като не е попълнил
и не е положил своите подписи на Декларация по образец /Приложение 4/ и изискванията,
разписани в р-л И, т. 4.2, както и е представен Проект на договор, който не е парафиран и
не съдържа подписите на кандидата.
2. Оферта с вх. № 4263 от 04.09.2017 г., 15,50 ч., подадена от „Мистик Вендинг“
ЕООД, гр. Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Петър Георгиев Узунов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписвания;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. вх. № 4263 от 04.09.2017 г., 15,50 ч.,
подадена от „Мистик Вендинг“ ЕООД, гр. Ямбол. Представени са всички изискуеми
документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
3. Оферта с вх. № 4264 от 04.09.2017 г., 15,52 ч., подадена от „БГ - М арк“ ООД гр.
Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Петър Георгиев Узунов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;

- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. 4264 от 04.09.2017 г., 15,52 ч.
подадена от „БГ - М арк“ ООД гр. Ямбол. Представени са всички изискуеми документи и
офертата отговаря на поставените изисквания.
4. Оферта с вх. № 4308 от 05.09.2017 г., 14,49 ч., подадена от „ДИО 2010“ ЕООД
гр. Ямбол. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Мирослав Костадинов Биларев - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписвания;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4308 от 05.09.2017 г., 14,49 ч.,
подадена от „ДИО 2010“ ЕООД гр. Ямбол. Представени са всички изискуеми документи
и офертата отговаря на поставените изисквания.
5. Оферта с вх. № 4358 от 07.09.2017 г., 15,52 ч. подадена от ЕТ „СТОНИ - Стоян
Димитров“ гр. Бургас. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Стоян Димитров Димотров - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписвания;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4358 от 07.09.2017 г., 15,52 ч.
подадена от ЕТ „СТОНИ - Стоян Димитров“ гр. Бургас. Кандидатът не се е съобразил с
изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л П, т. 4.2 и р-л III, т. 3, като е
попълнил в представения Проект на договор предложената от него месечна наемна цена, с
което се нарушава вида на обявената тръжна процедура - „търг с тайно наддаване”.
6. Оферта с вх. № 4359 от 07.09.2017 г., 15,55 ч. подадена от „МИКО - Димитров“
ЕООД гр. Бургас. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Стоян Димитров Димотров - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;

- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписвания;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4359 от 07.09.2017 г., 15,55 ч.
подадена от „МИКО - Димитров“ ЕООД гр. Бургас. Кандидатът не се е съобразил с
изискванията на Тръжната документация, разписани в р-л II, т. 4.2 и р-л III, т. 3, като е
попълнил в представения Проект на договор предложената от него наемна цена, с което се
нарушава вида на обявената тръжна процедура - „търг с тайно наддаване”.
XVI. Обект № XVI. „Помещение с обща площ от 150 кв. м., разположени на
сутеренния етаж на Общежитие № 1 на ДИПКУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул.
„Мусала“ № 32“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
XVII. Обект № XVII. „Четири сгради в УПИ № 001160, землище на гр. Стара
Загора, АПК „Загоре“ , на територията на бивша Свинеферма на У ОС на тракийски
университет“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
XVIII. Обект № XVIII. „Кафе-клуб с площ 144 кв.м., обособена част от първи
(партерен етаж) на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в сграда та на ДИПКУ - Тракийски
университет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
В обявения срок за този обект са постъпили четири оферти, а именно:
1.
Оферта с вх. № 4336 от 07.09.2017 г., 13,49 ч. подадена от ЕТ „Васил ПаневГергана 75“ с. Зетьово, общ. Чирпан. Разпечата се плика и се изчетоха подадените
документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Васил Панев Панев - управител /Приложение
№ 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписвания;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:

- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4336 от 07.09.2017 г., 13,49 ч.
подадена от ЕТ „Васил Панев-Гергана 75“ с. Зетьово, общ. Чирпан. Представени са
всички изискуеми документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
2. Оферта е вх. № 4350 от 07.09.2017 г., 15,22 ч. подадена от ЕТ „Стойчо Панов“
гр. Стара Загора. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга:
- Заявление за участие по образец от Стойчо Димитров Панов - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписвания;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване е документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие е изискуемите такива, Комисията е пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта е вх. № 4350 от 07.09.2017 г., 15,22 ч.
подадена от ЕТ „Стойчо Панов“ гр. Стара Загора. Представени са всички изискуеми
документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
3. Оферта с вх. № 4351 от 07.09.2017 г., 15,24 ч. подадена от ЕТ „ПЕСТ - Петя
Иванова“ гр. Стара Загора. Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за
търга:
- Заявление за участие по образец от Петя Иванова Панова - управител
/Приложение № 1/
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация;
- Заверено копие на Удостоверение от Агенция по вписвания;
- Запечатан плик - „Предлагана цена“.
След подробно разглеждане и запознаване е документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие е изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 4351 от 07.09.2017 г., 15,24 ч.
подадена от ЕТ „ПЕСТ - Петя Иванова“ гр. Стара Загора. Представени са всички
изискуеми документи и офертата отговаря на поставените изисквания.
4. Оферта с вх. № 4357 от 07.09.2017 г., 15,48 ч. подадена от ЕТ „Хриси Красимир Кръстев“ с. Зетьово, общ. Чирпан. Разпечата се плика и се изчетоха
подадените документи за търга:
- Декларация за ползване на имота по предназначение /Приложение № 2/;
- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 3/;
- Декларация от участника по образец /Приложение № 4/
- Декларация за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл.
162, ал. 2 от ДОПК /Приложение № 5/;
- Парафиран проект на Договор за наем /Приложение № 6/;
- Платежен документ за внесен депозит;
- Платежен документ за закупена тръжна документация.

След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в офертата
и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно единодушие
прие следното решение:
- НЕ ДОПУСКА до участие в търга оферта вх. № 4357 от 07.09.2017 г., 15,48 ч.
подадена от ЕТ „Хриси - Красимир Кръстев“ с. Зетьово, общ. Чирпан. Кандидатът не
се е съобразил с изискванията на Тръжната документация разписани в р-л II, т. 1, като не е
представил попълнено Заявление за участие по образец - Приложение № 1.
XIX. Обект № XIX. „Помещения с обща площ 123,60 кв.м., обособени на
партерния етаж на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в сграда та на ДИПКУ - Тракийски
университет гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
XX. Обект № XX. „Шест броя боксове за коне, всеки по 9 кв.м. в Конна база на
Тракийски университет, кв. Кольо Ганчев, гр. Стара Загора“
Комисията констатира, че в обявения срок за обекта не са постъпили заявления за
участие. На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията прие следното
решение:
- ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН.
С изчитане на представените от кандидатите документи, юристът в Комисията
помоли всички присъстващи представители да напуснат залата.
В 11,30 ч. Комисията продължи своята работа и покани представителите на
кандидатите отново в заседателната зала за изслушване на ценовите предложения на
допуснатите кандидати.
Всички присъстващи се уведомиха, че ценовите предложения, съдържащи се в
подадените заявления за участие на допуснатите кандидати, ще бъдат отворени и
публично оповестени.
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените ценови
предложения на допуснатите кандидати по отделните позиции - обекти, както следва:
И. „Единадесет броя помещения с обща площ 129,53 кв.м., разположени на
втори етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“
№ 87, гр. Стара Загора“
- Обект II.2. Помещение рентген 2-юг - 6,56 кв.м.
1. Оферта с вх. № 4352 от 07.09.2017 г., 15,28 ч., подадена от „БС Институт“
ЕООД гр. София.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 27,00 лв. (двадесет и седем лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
- Обект И.З. Помещение рентген З-юг - 20,32 кв.м.
1. Оферта с вх. № 4354 от 07.09.2017 г., 15,33 ч, подадена от „БС Институт“ ЕООД
гр. София.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 66,00 лв. (шестдесет и шест лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на

Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
- Обект II.4. Помещение рентген 4 -юг - 8,62 кв.м.
1. Оферта с вх. № 4355 от 07.09.2017 г., 15,34 ч, подадена от „БС Институт“ ЕООД
гр. София.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 33,00 лв. (тридесет и три лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
XI. „Обект „Кафе-бар“, с площ от 15 кв.м., обособен във фоайето на първи етаж
в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“
1. Оферта е вх. № 4262 от 04.09.2017 г., 15,19 ч, подадена от „БГ - М арк“ ООД гр.
Ямбол.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 105,00 лв. (сто и пет лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
2. Оферта с вх. № 4337 от 07.09.2017 г., 13,53 ч, подадена от Господин Банов
Господинов гр. Ямбол.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 111,33 лв. (сто и единадесет лева и 33 ст.) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
XV. „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки в
сградата на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“
1. Оферта с вх. № 4263 от 04.09.2017 г., 15,50 ч, подадена от „Мистик - Вендинг“
ЕООД гр. Ямбол.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 113,00 лв. (сто и тринадесет лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните уловия.
2. Оферта с вх. № 4264 от 04.09.2017 г., 15,52 ч, подадена от „БГ - Марк“ ООД гр.
Ямбол.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 151,00 лв. (сто петдесет и един лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
3. Оферта е вх. № 4308 от 05.09.2017 г., 14,49 ч, подадена от „ДИО 2010“ ЕООД гр.
Ямбол.

След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 86,00 лв. (осемдесет и шест лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
XVIII. „Кафе-клуб с площ 144 кв.м., обособена част от първи (партерен етаж)
на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в сграда та на ДИПКУ - Тракийски университет гр.
Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
1. Оферта с вх. № 4336 от 07.09.2017 г., 13,49 ч, подадена от ЕТ „Васил ПаневГергана 75“ с. Зетьово, общ. Чирпан.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 651,00 лв. (шестотин петдесет и един лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
2. Оферта с вх. № 4350 от 07.09.2017 г., 15,22 г., 15,52 ч, подадена от ЕТ „Стойчо
Панов“ гр. Стара Загора.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 1 120,00 лв. (хиляда сто и двадесет лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.
3. Оферта с вх. № 4351 от 07.09.2017 г., 15,24 ч, подадена от ЕТ „ПЕСТ - Петя
Иванова“ гр. Стара Загора.
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията
подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата
месечна наемна цена е 822,00 лв. (осемстотин двадесет и два лева) без ДДС.
Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за
„първоначална наемна цена“ по т. 1 от Заповед № 1672 от 17.07.2017 г. на Ректора на
Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната
документация и тръжните условия.

Като взе предвид горните констатации, Комисията извърши следното
КЛАСИРАНЕ по обявените обекти - предмет на тръжната процедура, както следва:
II. „Единадесет броя помещения с обща площ 129,53 кв.м., разположени на
втори етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“
№ 87, гр. Стара Загора“
- Обект П.2. Помещение рентген 2-юг - 6,56 кв.м.
Рво място: „БС Институт“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 4352 от 07.09.2017
г., 15,28 ч., с предложена месечна наемна цена в размер на 27,00 лв. (двадесет и седем
лева) без ДДС.
- Обект И.З. Помещение рентген З-юг - 20,32 кв.м.
Рво място: „БС Институт“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 4354 от 07.09.2017
г., 15,33 ч., с предложена месечна наемна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест
лева) без ДДС.
- Обект П.4. Помещение рентген 4 -юг - 8,62 кв.м.

Рво място: „БС Институт“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 4355 от 07.09.2017
г., 15,34 ч, с предложена месечна наемна цена в размер на 33,00 лв. (тридесет и три лева)
без ДДС.
XI. „Обект „Кафе-бар“, с площ от 15 кв.м., обособен във фоайето на първи етаж
в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“
Рво място: Господин Банов Господинов гр. Ямбол с оферта с вх. № 4337 от
07.09.2017 г., 13,53 ч, с предлагана месечна наемна цена в размер на 111,33 лв. (сто и
единадесет лева и 33 ст.) без ДДС.
1Рро място: „БГ - Марк“ ООД гр. Ямбол с оферта с вх. № 4262 от 04.09.2017 г.,
15,19 ч, с презложена месечна наемна цена в размер на 105,00 лв. (сто и пет лева) без ДДС.
XV. „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки в
сградата на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“
Гво място: „БГ - Марк“ ООД гр. Ямбол с оферта с вх. № 4264 от 04.09.2017 г.,
15,52 ч, с предлагана месечна наемна цена в размер на 151,00 лв. (сто петдесет и един
лева) без ДДС.
1Гро място: „Мистик - Вендинг“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № 4263 от
04.09.2017 г., 15,50 ч, с предлагана месечна наемна цена в размер на 113,00 лв. (сто и
тринадесет лева) без ДДС.
ПГТ0 място: „ДИО 2010“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № 4308 от 05.09.2017 г.,
14,49 ч, с предлагана месечна наемна цена в размер на 86,00 лв. (осемдесет и шест лева)
без ДДС.
XVIII. „Кафе-клуб с площ 144 кв.м., обособена част от първи (партерен етаж)
на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в сграда та на ДИПКУ - Тракийски университет гр.
Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“
Гво място: ЕТ „Стойчо Панов“ гр. Стара Загора с оферта с вх. № 4350 от
07.09.2017 г., 15,22 г., 15,52 ч, с предлагана месечна наемна цена е 1 120,00 лв. (хиляда сто
и двадесет лева) без ДДС.
1Гро място: ЕТ „ПЕСТ - Петя Иванова“ гр. Стара Загора с оферта с вх. № 4351
от 07.09.2017 г., 15,24 ч, с предлагана месечна наемна цена е 822,00 лв. (осемстотин
двадесет и два лева) без ДДС.
ПГ™ място: ЕТ „Васил Панев-Гергана 75“ с. Зетьово, общ. Чирпан Оферта с вх.
№ 4336 от 07.09.2017 г., 13,49 ч, с предлагана месечна наемна цена е 651,00 лв. (шестотин
петдесет и един лева) без ДДС.

След извършване на горните действия, Комисията с пълно единодушие РЕШИ:
I. Комисията ПРЕДЛАГА на Ректора на Тракийски Университет гр. Стара Загора
да сключи договор за отдаване под наем на обекти, представляващи части от недвижими
имоти - публична държавна собственост с класираните на първо място кандидати по
обекти, както следва:
II. „Единадесет броя помещения с обща площ 129,53 кв.м., разположени на
втори етаж от триетажна сграда със сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“
№ 87, гр. Стара Загора“
II.2. Помещение рентген 2-юг - 6,56 кв.м. с кандидата, класиран на първо място „БС Институт“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 4352 от 07.09.2017 г., 15,28 ч., с
предложена месечна наемна цена в размер на 27,00 лв. (двадесет и седем лева) без ДДС.

II.3. Помещение рентген З-юг - 20,32 кв.м. с кандидата, класиран на първо място „БС Институт“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 4354 от 07.09.2017 г., 15,33 ч., с
предложена месечна наемна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева) без ДДС.
П.4. Помещение рентген 4 -юг - 8,62 кв.м. с кандидата, класиран на първо място „БС Институт“ ЕООД гр. София с оферта е вх. № 4355 от 07.09.2017 г., 15,34 ч, е
предложена месечна наемна цена в размер на 33,00 лв. (тридесет и три лева) без ДДС.
XI. „Обект „Кафе-бар“, с площ от 15 кв.м., обособен във фоайето на първи етаж
в сграда „Спортния комплекс“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“ е кандидата,
класиран на първо място - Господин Банов Господинов гр. Ямбол с оферта е вх. № 4337
от 07.09.2017 г., 13,53 ч, с предлагана месечна наемна цена в размер на 111,33 лв. (сто и
единадесет лева и 33 ст.) без ДДС.
XV. „Обособена площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки в
сградата на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38“
с кандидата, класиран на първо място - „БГ - Марк“ ООД гр. Ямбол е оферта е вх. №
4264 от 04.09.2017 г., 15,52 ч, с предлагана месечна наемна цена в размер на 151,00 лв. (сто
петдесет и един лева) без ДДС.
XVIII. „Кафе-клуб с площ 144 кв.м., обособена част от първи (партерен етаж)
на Учебен корпус № 2 (сектор Б) в сграда та на ДИПКУ - Тракийски университет гр.
Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9“ е кандидата, класиран на първо място - ЕТ „Стойчо
Панов“ гр. Стара Загора с оферта с вх. № 4350 от 07.09.2017 г., 15,22 г., 15,52 ч, с
предлагана месечна наемна цена е 1120,00 лв. (хиляда сто и двадесет лева) без ДДС.
С извършване на горепосочените действия, Комисията приключи своята работа и
заседанието бе закрито.
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