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ЗАПОВЕД
№ 2539 / 16.08.2022 г.
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 посочените по-долу
обекти,представляващи части от недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени
на Тракийски Университет – гр. Стара Загора, а именно:
- Обект № ІI. Помещения с обща площ 92,60 м2, подходящи за търговски обект, разположени в
сутерена на Общежитие №1 на ДИПКУ, ТрУ, гр. Стара Загора, ул. „Мусала“№32 - първоначална
месечна наемна цена от 330,00 лв. без ДДС (триста и тридесет лв. без включен ДДС).
ЗАБЕЛЕЖКА: За месеците Януари и Юли се заплаща половин месечен наем, а за м. Август
месечен наем не се заплаща.
I.

ПРЕКРАТЯВАМ

Обявения със Заповед № 2176/08.07.2022г. на Ректора на Тракийски университет Търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на обекти:
- Обект № ІI. Помещения с обща площ 92,60 м2, подходящи за търговски обект,
разположени в сутерена на Общежитие №1 на ДИПКУ, ТрУ, гр. Стара Загора, ул. „Мусала“№32 първоначална месечна наемна цена от 330,00 лв. без ДДС (триста и тридесет лв. без включен ДДС).
ЗАБЕЛЕЖКА: За месеците Януари и Юли се заплаща половин месечен наем, а за м. Август
месечен наем не се заплаща.
Позиция ІI от Заповед № 2176/08.07.2022г. на Ректора на ТрУ, предвид следните мотиви:
Съгласно т. 8 от Заповед № 2176/08.07.2022г. на Ректора на Тракийски университет срокът за
подаване на заявления за участие в търга е всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. до 15.08.2022 г. в
деловодството на Ректорат при Тракийски университет – гр. Стара Загора, Студентски град. Същият
срок е посочен и в Обявата за откриване на търга.
В обявения по т. 8 от Заповед № 2176/08.07.2022г. на Ректора на Тракийски университет срок
за подаване на заявления за участие по Позиция II от Заповедта, а именно:
- Обект № ІI. Помещения с обща площ 92,60 м2, подходящи за търговски обект,
разположени в сутерена на Общежитие №1 на ДИПКУ, ТрУ, гр. Стара Загора, ул. „Мусала“№32 първоначална месечна наемна цена от 330,00 лв. без ДДС (триста и тридесет лв. без включен ДДС).
ЗАБЕЛЕЖКА: За месеците Януари и Юли се заплаща половин месечен наем, а за м. Август
месечен наем не се заплаща.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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няма постъпили заявления за участие, поради което обявеният по тази позиция търг следва да
се прекрати.
II.

НАРЕЖДАМ:

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, да се постави на достъпно място в сградата на Тракийски
Университет – Стара Загора и на интернет страницата на учебното заведение.
Заинтересованите
кандидати
могат
да
обжалват
заповедта
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването пред Административен
съд – гр. Стара Загора.

РЕКТОР: ----------п------Доц. д-р Добри Ярков
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