
 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  СТАРА ЗАГОРА 

Ректорат 
Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

4.2.3_OD_1.5 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Заповед Страница: 1 от 2 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

З А П О В Е Д  

 
№ 2550 / 17.08.2022г 

гр. Стара Загора 

 
На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 16, ал. 2 и чл. 19 

от Закона за държавната собственост, чл. 55 във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и като взех предвид 

Протокол с вх. № 3995 / 16.08.2022г. от заседание, проведено на 16.08.2022 г. в 10.00 часа 

на Тръжна комисия, назначена със Заповед № 2176/ 08.07.2022 г. на Ректора на Тракийски 

Университет и резултатите от проведения търг с тайно наддаване, които възприемам 

изцяло за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, 

предоставен на Тракийски Университет – гр. Стара Загора, а именно: «Помещение-Гараж 

№ 2 с площ от 49 кв.м., обособено в Сграда “Гаражи за верижни трактори” заедно с 2 

/два/ броя паркоместа, обособени пред сградата, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин 

камък“№ 6А, Факултет «Техника и технологии» гр. Ямбол при ТрУ» 

 

I. ОПРЕДЕЛЯМ: 
За спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обект «Помещение-

Гараж № 2 с площ от 49 кв.м., обособено в Сграда “Гаражи за верижни трактори” 

заедно с 2 /два/ броя паркоместа, обособени пред сградата, находящ се в гр. Ямбол, ул. 

„Милин камък“№ 6А, Факултет «Техника и технологии» гр. Ямбол при ТрУ»– позиция № 

I от Заповед № 2176/ 08.07.2022 г. – Георги  Велев Георгиев. гр. Ямбол,  с оферта с вх № 

3757 от 29.07.2022 г., 13,44 ч., с предложена месечна наемна цена в размер 185,00 лв. (сто 

и осемдесет и пет лева) без ДДС. 

 

II. НАРЕЖДАМ 
1. В 14 - дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед спечелилият търга 

кандидат да внесе първата наемна вноска в размер на 185,00 лв. (сто и осемдесет и пет 

лева) без ДДС, съответно 222,00 лв. с ДДС (двеста двадесет и два лева) с ДДС по банков 

път на банкова сметка на Тракийски университет:  УниКредит Булбанк, б. с/ка: 

BG46UNCR75273144516800, BIC:UNCRBGSF или посредством постерминално 

устройство в касата на Ректорат на Тракийски университет, Студентски град. 

 

2. В 14 – дневен срок от влизането в сила на тази заповед спечелилият търга 

кандидат да внесе депозит, като гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 

еднократния месечен наем предложен от него – 185,00 лв. (сто и осемдесет и пет лева) без 

ДДС по банков път: по банкова сметка на Ректорат на Тракийски университет:  

УниКредит Булбанк, б. с/ка: BG70UNCR76303300000769, BIC:UNCRBGSF или 

посредством постерминално устройство в касата на Ректорат на Тракийски университет, 

Студентски град. 

3. Платежните документи за извършените плащания да се представят в Тракийски 

Университет – гр. Стара Загора до изтичане на срока по предходните две точки с оглед 

сключване на договор за наем. 

http://www.unisz-iso.org/
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4. Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемател и надлежни 

документи за внесена първа наемна вноска и гаранционна вноска, договорът за отдаване 

под наем да се сключи в 7 – дневен срок след извършеното плащане. 

5. В случай, че спечелилият търга кандидат не внесе дължимите суми в размера и в 

сроковете, определени с настоящата заповед и/или откаже сключването на договора за 

наем, внесеният от него депозит не се връща. 

6. Депозитите на неспечелилите кандидати и на кандидатите, които на са 

допуснати до участие в търга, да се освободят след влизане в сила на настоящата заповед 

за определяне на наемател. 

 

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, да се постави на достъпно място в сградата на 

Тракийски Университет гр. Стара Загора и на интернет страницата на учебното заведение. 

 

Заинтересованите кандидати могат да обжалват заповедта по реда на 

Административно-процесуалния кодекс в 14–дневен срок от съобщаването ѝ пред 

Административен съд – гр. Стара Загора. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнениe. 

 

 

 
РЕКТОР: -----------п---------- 

Доц. д-р Добри Ярков 
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