
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА 
 

О  Б  Я  В  А 
 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА, със Заповед № 2733/14.11.2017 г. на Ректора на 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: 

І. Целият сутеренен етаж от триетажна сграда с площ от 255 кв.м., нямираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. 

Стара Загора –  400,00 лв. без ДДС (четиристотин лева без вкл. ДДС). 

ІІ. Девет броя помещения с обща площ 198,05 кв.м, разположени на целия първи етаж от триетажна сграда 

със сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора – 690,00 лв. без ДДС (шестстотин и 

деветдесет лева без вкл. ДДС). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Помещенията  се отдават заедно.  

IІІ. Осем броя помещения с обща площ 94,03 кв.м, разположени на втори етаж от триетажна сграда със 

сутеренен етаж, намираща се на ул. „Боруйград“ № 87, гр. Стара Загора – 315,00 лв. без ДДС (триста и петнадесет 

лева без вкл. ДДС). 

1. Помещение рентген 1-югозапад – 21,82 кв. 

2.  Помещение № 10-североизток – 18,59 кв.м  

3. Помещение № 11-север – 7,59 кв.м  

4. Помещение № 12-север – 3,02 кв.м  

5. Помещение № 13-север – 7,35 кв.м.  

6. Помещение № 16-север  – 15,54 кв.м 

7. Помещение № 17-север – 16,53 кв.м 

8. Помещение № 18-север – 3,59 кв.м. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Помещенията  се отдават заедно.  

ІV.  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 – 720,00 лв. без ДДС 

(седемстотин и двадесет лева без вкл. ДДС. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Помещенията  се отдават заедно. 

V. Обект „Кафе-бар”, с площ от 60 кв.м, представляващо обособена част от партерното пространство на 

Блок 5 от Студентски общежития при ТрУ,  Студентски град – 330,00 лв. без ДДС  (триста и тридесет лева без вкл. 

ДДС). 

ЗАБЕЛЕЖКА: За месеците Януари и Август се заплаща половин месечен наем, а за м. Юли месечен наем 

не се заплаща. 

VІ. 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) – 50,00 лв. без ДДС  (петдесет лева без вкл. ДДС).  

VІІ. Площ от 18 кв.м., от партерното пространство в сградата на Педагогически факултет при ТУ, гр. Стара 

Загора, ул. „Армейска” № 9 – за разполагане на копирен център и книжарница – 250,00 лв. без ДДС (двеста и 

петдесет лева без вкл. ДДС).  

ЗАБЕЛЕЖКА: За месеците Януари и Август се заплаща половин месечен наем, а за м. Юли месечен наем 

не се заплаща. 

VIІІ. Гараж с площ 18 кв.м., намиращ се в района на ТУ, Студентски град – 60,00 лв. без ДДС  (шестдесет 

лева без вкл. ДДС). 

ІХ. Помещение с площ 350 кв.м., намиращо се в района на Ветеринарен техникум, гр. Стара Загора – 530,00 

лв. без ДДС  (петстотин и тридесет лв без вкл. ДДС). 

Х. Обособена площ от 2 кв.м., намираща се на 3 етаж, корпус 3, ТУ, гр. Стара Загора, за поставяне на кафе 

автомат – 80,00 лв. без ДДС  (осемдесет лв без вкл. ДДС). 

ЗАБЕЛЕЖКА: За месеците Януари и Август се заплаща половин месечен наем, а за м. Юли месечен наем 

не се заплаща. 

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. – 75,00 лв. без ДДС  (седемдесет и пет лв. без вкл. ДДС). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Помещението се отдава под наем само за периода от 01.04 до 31.10 на съответната година. 

XІІ. Три броя гаражни клетки за колесни трактори с площ по 45кв.м. едната, намиращи  се в гр. Ямбол, ул. 

„Милин камък“6А – 432,00 лв. без ДДС (четиристотин тридесет и два лева без вкл. ДДС). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Трите  броя гаражни клетки се отдават само заедно. 

ХІІІ. 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. – 167,00 лв. без ДДС  (сто шестдесет и седем лв. без вкл. ДДС). 

2. Помещение за автобояджийски услуги – 49 кв.м. намиращо се  в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“6А. 

– 167,00 лв. без ДДС  (сто шестдесет и седем лв. без вкл. ДДС). 

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

камък“6А. – 211,00 лв. без ДДС  (двеста и единадесет лв. без вкл. ДДС). 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Точки 1, 2 и 3 от позиция  XІІІ могат да се наемат самостоятелно, като за всеки обект се 

подава отделна оферта – заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжни условия. 



XIV. Контролно диагностичен пункт с площ от 92 кв.м. намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ №6А – 

313,00 лв. без ДДС (триста и тринадесет лв. без вкл. ДДС). 

XV. Гаражна клетка №2 с площ 45 кв.м, намираща се в гр. Ямбол ул. „Милин камък“ №6 А. – 144,00  лв. без 

ДДС  (сто четиридесет и четири лева без вкл. ДДС). 

XVІ. Гаражна клетка №3 с площ 45 кв.м. намираща се в гр. Ямбол ул. „Милин камък“ №6 А. – 144,00 лв. без 

ДДС  (сто четиридесет и четири лева без вкл. ДДС). 

ХVIІ.  Помещения 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 – 540,00 лв. без ДДС (петстотин и четиридесет лв. без 

вкл. ДДС). 

XVIII. Кафе-клуб с площ 144 м2, обособена част от първи (партерен етаж) на Учебен корпус №2 (сектор Б) 

в сградата на ДИПКУ – Тракийски университет, гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9 – 620,00 лв. без ДДС 

(шестотин и двадесет лв. без вкл. ДДС). 

ХIХ. Помещения с обща площ 72 кв.м., обособени на партерния етаж на Учебен корпус 2, Сектор Б в 

сградата на ДИПКУ – Тракийски университет, гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 9 – 600,00 лв. без ДДС 

(шестстотин лева без вкл. ДДС, както следва: 

1. Помещения с площ 36 кв.м. предназначено за офис;  

2. Помещение с площ 36 кв.м. предназначено за „Книжарница“.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Помещенията се отдават заедно. 

ХХ. Четири сгради в ПИ № 001160, землище гр. Стара Загора, АПК „Загоре“, на територията на бивша 

Свинеферма на УОС на Тракийски университет –  1846,00 лв. без ДДС (хиляда осемстотин четиридесет и шест  лв. 

без вкл. ДДС) съгласно чл. 41, ал. 7 от ППЗДС., както следва: 

1. Административна сграда на един етаж със застроена площ 109 кв. м. 

2. Сграда-Свинеферма за свине майки със застроена площ 1400 кв.м. 

3. Сграда-Свинеферма за осеменяване със застроена площ 1100 кв. м. 

4. Сграда-Свинеферма за подрастващи прасета със застроена площ 660 кв.м. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Четирите сгради се отдават само заедно. 

ХХІ. Площ от 3 кв.м. за монтаж на „Кафе-автомат“ във фоаето на сградата на Филиал Хасково към 

Тракийски университет с адрес гр. Хасково, бул „Съединение“ № 48 – 50,00 лв. без ДДС (петдесет лева без вкл. 

ДДС). 

ХХІІ. Площ от 3 кв.м. за монтаж на „Автомат за закуски“ във фоаето на сградата на Филиал Хасково към 

Тракийски университет с адрес гр. Хасково, бул „Съединение“ № 48 – 50,00 лв. без ДДС (петдесет лева без вкл. 

ДДС). 

ХХІІІ. Площ от 1 кв.м. за поставяне на „Вендинг автомат“ на І-я етаж на Медицински колеж при Тракийски 

университет на адрес ул. „Армейска“ №9, гр. Стара Загора – 70,00 лв. без ДДС (седемдесет лева без вкл. ДДС). 

ХХІV. Шест броя боксове за коне, всеки по 9 кв.м. в Конна база на Тракийски университет, кв. Кольо 

Ганчев, гр. Стара Загора – 360,00 лв. без ДДС (триста и шестдесет лв. без вкл. ДДС). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Шестте бокса се отдават само заедно. 

 

Търгът ще се проведе на 19.12.2017 г. от 9.00 ч. в Заседателната зала на Тракийски Университет – Ректорат, 

Студентски град. 

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, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. до 18.12.2017 г. 

Срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг – всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. до 

18.12.2017 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 документацията, след 

предварителна заявка. За контакти – 042 699 230 и 042 699 577.  

  

 

 

 

 

 

 


