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доц. д-р БОЖИДАР ЧАПАРОВ -  зам.-ректорпо финанси и проектна дейност в 
Икономически универснгет-Варна на основание заповед № РД14-1523/12.06.2019 г.

УСТАНОВИХ:

Със заповед № РД-14-63/04.06.2021 г. на зам.-ректора по ФПД е обявена 
процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 
/три/ години на: по 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на вендинг машина 
за кафе и топли напитки -  2 броя, и на по 2 /два/ квадратни метра площ за разполагане 
на автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки -  2 броя в коридорите на 
първите етажи на Студентско общежитие блок 1 с идентификатор №10135.2556.127.5 
по КККР на гр. Варна и Студентско общежитие блок 2 с идентификатор № 
10135.2556.127.1 по КККР на гр. Варна -  сгради публична държавна собственост в 
управление на Икономически университет -  Варна, описани в АДС №9436/06.12.2017 
г., находящи се в имот с идентификатор №10135.2556.127 по КККР на гр. Варна, с 
адрес област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. “Брегалница“ 
№65.

Със заповед №РД14-83/16.07.2021г. на зам.-ректор по финанси и проектна 
дейност „ИГУАНА“ ЕООД, БИК 103234575 е определено за наемател. Заповедта е 
връчена на дружеството на 21.07.2021г. и е влязла в законна на сила на 04.08.2021 г. В 
законоустановения 14-дневен срок по чл. 57, ал.1 от ППЗДС определеният за наемател 
не е внесъл депозит в размер на един месечен наем с ДДС или 732лв. До настоящия 
момент определеният за наемател не се е явил и за подписване на договор за наем.

Предвид горното и на основание чл.57, ал.2 от ППЗДС следва да бъде прието, че 
се е отказал от сключване на договор за наем. Съгласно чл.57, ал.З от ППЗДС 
ръководителят на ведомството може да обяви за наемател участникът, предложил 
следващата но размер цена, поради което на основание чл. 13, ал.З от ППЗДС във вр. с 
чл. 19, ал.1 от ЗДС и чл.57, ал.З от ППЗДС

НАРЕЖДАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „АЙС ВЕНДИНГ -  НИКОЛАЙ МАРЧЕВ“, ЕЙК 
202842561, със: седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район 
„Приморски“ , ж.к. „Чайка“ бл.44, вх.В, ет.5, ап.13, представляван ог Николай Георгиев 
Марчев, за наемател на: по 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на вендинг 
машина за кафе и топли напитки -  2 броя, и на по 2 /два/ квадратни метра площ за 
разполагане на автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки -  2 броя в
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коридорите на първите етажи на Студентско общежитие блок 1 с идентификатор 
№10135.2556.127.5 по КККР на гр. Варна и Студентско общежитие блок 2 с 
идентификатор № 10135.2556.127.1 по КККР на гр. Варна -- сгради публична държавна 
собственост в управление на Икономически университет -  Варна, описани в АДС 
№9436/06.12.2017г., находящи се в имот с идентификатор №10135.2556.127 по КККР 
на гр. Варна, с адрес област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. 
“Брегалница“ №65, при следните условия:

1.Месечна наемна цена в размер на 549.00 /петстотин четиридесет и девет лева/ 
без ДДС, платима по банков път до 5-то число на текущия месец, както следва:, . 
за 1 /един/ квадратен метър площ в коридорите на първи етаж на Студентско 
общежитие блок 1 - месечна наемна цена без включен ДДС в размер на 160.00лв. /сто и 
шестдесет лева/;
за 1 /един/ квадратен метър площ в коридорите на първи етаж на Студентско 
общежитие блок 2 - месечна наемна цена без включен ДДС в размер на 169.00лв. /сто

блок 1 - месечна наемна цена без включен ДДС в размер на 110.00лв. /сто и десет лева/ 
и
за 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие 
блок 2 - месечна наемна цена без включен ДДС в размер на 110.00лв. /сто и десет лева/.

II. След влизане в сила на настоящата заповед и внасяне на депозит в размер иа 
един месечен наем в размер на 658.80 лв. (шестстотин петдесет и осем лева и осемдесет 
стотинки) на основание чл. 13, ал. 4 от ППЗДС да се сключи договор за наем за срок от 
3 /три/ години, считано от датата на подписването му и предаването на държането на 
наетите площи.

III- Заповедта 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 таблото за обяви в сградата на 
Икономически университет-Варна и на интернет -  страницата на Икономически 
университет -  Варна.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 - (четиринадесет 
диевен) срок от съобщаването-й пред Административен съд Варна.

Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра-един за 
прилагане към преписката по търга, един за Деловодството и по един за участниците в 
търга - „Игуана“ ЕООД, ЕИК 103234575, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, п.к. 9000, район „Одесос“ , ул. „Дебър“ № 25. управител -  Георги Сергеев 
Марценов и ЕТ „Айс Вендинг -  Николай Марчев“, ЕИК 202842561, седалище и адрес 
на управление гр. Варна, п.к. 9000, район Приморски, ж.к. ..Чайка“, бл. 44, вх. В, ет. 5, 
ап. 13, представляван от Николай Георгиев Марчев за сведение и изпълнение.
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