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СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО IS 09001:2015

ЗАПОВЕД

Доц. д-р Божидар Чапаров -  зам.-ректор по финанси и проектна дейност на 
Икономически университет-Варна на основание заповед № РД14-1523/12.06.2019 г.

Със заповед № РД-14-107/07.09.2021 г. на зам.-ректора по ФПД е обявена 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Офис с 

площ 30,81 m2“, находящ се в Студентско общежитие блок 1 -  сграда, публична държавна 

собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет -  Варна, 

АДС №9436/06.12.2017 г., находяща се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с 

адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5, гр. 

Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, обнародван във в.“24 часа” и

в.“Труд” на 10 септември 2021г.

За провеждане на търга и за резултатите от него е съставен протокол от 12.10.2021

г. С решение № 2, комисията определена със заповед № РД-14-107/07.09.2021 г. отпрявя 

предложение до зам.-ректора по ФПД да издаде заповед, да определи за наемател на на 

„Офис с площ 30,81 m2“, находящ се в Студентско общежитие блок 1 -  сграда, публична 

държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически 
университет -  Варна, АДС №9436/06.12.2017 г., находяща се в имот с идентификационен 

№10135.2556.127 с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен 

№10135.2556.127.5, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, Инотек 

България“ ООД, ЕИК 204559836, със седалище и адрес на управление: Област Варна, 

Община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, ул. „Карамфил“ №14, вх. А, ет. 8, 
ап.120 с управители - Петьо Красимиров Перов и Валентин Донков Дачев с начин на 

представяне заедно и поотделно при условията на подадената оферта с месечна наемна 

цена без ДДС в размер на 345.00лв.

Предвид изложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл.55, ал.1 
от ППЗДС:

УСТАНОВИХ
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НАРЕЖДАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ „Инотек България“ ООД, ЕИК 204559836, със седалище и 

адрес на управление: Област Варна, Община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, 

ул. „Карамфил“ №14, вх. А, ет. 8, ап.120 с управители - Петьо Красимиров Перов и 

Валентин Донков Дачев с начин на представяне заедно и поотделно на „Офис с площ 
30,81 m2“, находящ се в Студентско общежитие блок 1 -  сграда, публична държавна 

собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет -  Варна, 

АДС №9436/06.12.2017 г., находяща се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с 

адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5, гр. 

Варна, район Приморски, община Варна. Месечна наемна цена в размер на 345.00 
лв./триста четиридесет и пет лева/ без включен ДДС заплатена чрез банков превод до 10- 
то число на текущия месец.

II. Договорът да се сключи по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС за срок от 5 /пет/ 

години, считано от датата на подписването му.

III. Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга в тридневен срок 

от издаването й по реда на чл. 61 във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния 

кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на както и да бъде обявена чрез 
поставянето й на таблото за обяви в сградата и на интернет -  страницата на 

Икономически университет -  Варна.

IV. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14- 

(четиринадесет дневен) срок от съобщаването й пред Административен съд Варна.

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра-един за прилагане 
към преписката по търга, един за деловодството и един за участницика в търга - „Инотек 

България“ ООД, ЕИК 204559836, със седалище и адрес на управление: Област Варна, 

Община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, ул. „Карамфил“ №14, вх. А, ет. 8, 

ап.120 с управители - Петьо Красимиров Перов и Валентин Донков Дачев за сведение и

Ннформацият езалйчена

Зам.~ректор по финанси и прдекЯШЗ.
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