
 

   

 

                                                                                                                               

П Р О Т О К О Л

Днес 13.05.2014 г., комисия назначена със заповед № РД 19-238 от
07.04.2014 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”, за провеждане на търг с явно
наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот-публична държавна
собственост, представляващ част от сутерен и част от първи етаж от сградата на
Студентски стол № 25 и прилежащ терен към него - за супермаркет и паркинг към него
за клиентите му, на основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13 във
връзка с чл. 43 от ППЗДС и решение на АС от 29.01.2014 г., протокол № 6, точка 14, в
състав: 

. ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Евгения Бенова - зам.-ректор имоти и стопански
дейности; ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Йордан Нинов - зам.-декан на Факултета по химия и
фармация; 2. Златимир Орсов - преподавател в ЮФ; 3. инж. Славея Юрукова -
началник отдел „Стопански”; 4. Ивайло Епитропов - ст.юрисконсулт в отдел
„Стопански”; 5. Иванка Петкова - зам.главен счетоводител; 6. инж. Пепа Господинова
- управител сграда ФХФ; 7. Радка Орешкова - специалист в отдел „Стопански”; 

И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Адриан Маринчев - Главен счетоводител; /явил
се на мястото на г-жа Иванка Петкова, в платен годишен отпуск/ 2. Таня Павлова -
Главен юрисконсулт;, извърши следното: 

В 11.00 ч. председателят на комисията провери присъствието на членовете й и
обявяви откриването на процедурата. 

За участие в търга заявление е подал един кандидат, а именно „Билла България”
ЕООД с Вх. N: 68-00-6/12.05.2014 г. - 14.58 часа. 

На основание чл .45, ал. 1 от ППЗДС търгът не може да се проведе. 
С оглед гореизложеното комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 45 ал. 3 и ал. 4 от ППЗДС обявява търгът с явно наддаване по
заповед № РД 19-238 от 07.04.2014 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за
непроведен. Като предлага на Ректора провежадането на нов търг, насрочен в
законовия срок, на който подаването на едно заявление и явяване само на един
кандидат ще позволят провеждане на процедура съгласно горецитираната норма от
ППЗДС. 

На подалия заявление кандидат следва да се възстанови внесения депозит в
цялост. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                    …………………………………………. 

/доц. д-р. Евгения Бенова - 
зам.ректор 

ЧЛЕНОВE

1…………………………………………………………………..  
/инж. Славея  Юрукова - началник отдел 

„Стопански”/ 



2……………………………………………………………………. 

/Адриан Маринчев‐ Главен счетоводител/ 

3…………………………………………………………………… 

/Ивайло Епитропов‐ ст. Юрисконсулт в  

Отдел Стопански / 

4……………………………………………………………………. 

/доц.д‐р Йордан Нинов‐ зам. Декан ФХФ/ 

5…………………………………………………………………… 

Инж. Пепа Господинова‐ управител сгр. ФХФ/ 

6…………………………………………………………………… 

/Радка Орешкова‐ специалист в отдел Стоп./ 

7…………………………………………………………………… 

/Златимир Орсов‐ преподавател в ЮФ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


