ОП “ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” – СЛИВЕН
ПРОТОКОЛ
№ РД 10-24
Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед № РД 15 - 929 от 10.04.2019г.
на Кмета на Община Сливен в състав:
Председател: Калинка Иванова – специалист приходи в ОП ”Общински пазари”
Членове:
1. Вера Андонова – фактурист-отчетник в ОП”Общински пазари”
2. Иван Рандев – юрисконсулт в ОП ”Общински пазари”
3. Иванка Янкова – оперативен счетоводител в ОП “Общински пазари”
4. Ивелина Гочева – касиер в счетоводството в ОП”Общински пазари”
и резервни членове:
1. Михаела Стойчева – юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен
2. Златка Бакалова – домакин/охрана на труда в ОП “Общински пазари”
в управлението на ОП ”Общински пазари” от 10,00часа, проведе публичен търг, с
явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот,
частна общинска собственост, Павилион № 5, с полезна площ 13,5кв.м., за продажба на
промишлени стоки, на Покрит пешеходен мост, находящ се на Централен общински пазар,
в І-ва зона на гр.Сливен, с начален месечен наем 250,00 лева без ДДС, депозит 250,00 лева и
стъпка на наддаване 25,00 лева.
Водещият търга, прочете Заповед №РД 15 - 929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община
Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен
юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите
документи, посочени в тръжната документация.
Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в
съответствие с чл.55, ал.1 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час.
В 11,00 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидатЯНКА СТОЙКОВА ПЕЕВА
Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените
документи единодушно
РЕШИ:

1.

Допуска до участие в търга кандидата: ЯНКА СТОЙКОВА ПЕЕВА

Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него
месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният
месечен наем, плюс една стъпка.

1

Участникът в търга предложи 275,00лв., без ДДС и съгласно чл.55, ал.1 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ЯНКА
СТОЙКОВА ПЕЕВА е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 275,00 лева, без
ДДС.

Тръжна комисия:
Председател:..................................
К. Иванова
членове:

1..............................
В. Андонова
2.............................
И. Рандев
3..............................
И. Янкова
4..............................
И. Гочева

резервни членове:
1...............................
М. Стойчева
2................................
З. Бакалова

Спечелил търга:.................................................................................................................
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ОП “ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” – СЛИВЕН
ПРОТОКОЛ
№ РД 10-25
Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед № РД 15 - 929 от 10.04.2019г.
на Кмета на Община Сливен в състав:
Председател: Калинка Иванова – специалист приходи в ОП ”Общински пазари”
Членове:
1. Вера Андонова – фактурист-отчетник в ОП”Общински пазари”
2. Иван Рандев – юрисконсулт в ОП ”Общински пазари”
3. Иванка Янкова – оперативен счетоводител в ОП “Общински пазари”
4. Ивелина Гочева – касиер в счетоводството в ОП”Общински пазари”
и резервни членове:
1. Михаела Стойчева – юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен
2. Златка Бакалова – домакин/охрана на труда в ОП “Общински пазари”
в управлението на ОП ”Общински пазари” от 10,05 часа, проведе публичен търг, с
явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот,
частна общинска собственост, Павилион № 1, за промишлени стоки, с полезна площ
12кв.м., находящ се на Микропазар „Дружба”, в ІІІ-та зона гр.Сливен, с начален месечен
наем 80,00 лева без ДДС, депозит 80,00 лева и стъпка на наддаване 8,00 лева.
Водещият търга, прочете Заповед №РД 15 - 929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община
Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен
юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите
документи, посочени в тръжната документация.
Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в
съответствие с чл.55, ал.1 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час.
В 11,05 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидат„МАРИО – 77“ ЕООД
Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените
документи единодушно
РЕШИ:

2.

Допуска до участие в търга кандидата: „МАРИО – 77“ ЕООД

Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него
месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният
месечен наем, плюс една стъпка.

3

Участникът в търга предложи 88,00лв., без ДДС и съгласно чл.55, ал.1 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество „МАРИО – 77“
ЕООД е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 88,00 лева, без ДДС.

Тръжна комисия:
Председател:..................................
К. Иванова
членове:

1..............................
В. Андонова
2.............................
И. Рандев
3..............................
И. Янкова
4..............................
И. Гочева

резервни членове:
1...............................
М. Стойчева
2................................
З. Бакалова

Спечелил търга:.................................................................................................................
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ОП “ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” – СЛИВЕН
ПРОТОКОЛ
№ РД 10-26
Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед № РД 15 - 929 от 10.04.2019г.
на Кмета на Община Сливен в състав:
Председател: Калинка Иванова – специалист приходи в ОП ”Общински пазари”
Членове:
1. Вера Андонова – фактурист-отчетник в ОП”Общински пазари”
2. Иван Рандев – юрисконсулт в ОП ”Общински пазари”
3. Иванка Янкова – оперативен счетоводител в ОП “Общински пазари”
4. Ивелина Гочева – касиер в счетоводството в ОП”Общински пазари”
и резервни членове:
1. Михаела Стойчева – юрисконсулт в отдел ПНО, Община Сливен
2. Златка Бакалова – домакин/охрана на труда в ОП “Общински пазари”
в управлението на ОП ”Общински пазари” от 10,10 часа, проведе публичен търг, с
явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим, нежилищен имот,
частна общинска собственост, Павилион № 3, за хранителни стоки, с полезна площ 12кв.м.,
находящ се на Микропазар „Сини камъни”, в ІІІ-та зона гр.Сливен, с начален месечен
наем 80,00 лева без ДДС, депозит 80,00 лева и стъпка на наддаване 8,00 лева.
Водещият търга, прочете Заповед №РД 15 - 929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община
Сливен за провеждане на търга и след като установи, че има кворум, както и правоспособен
юрист, откри търга и покани кандидатите за участие в търга да представят изискуемите
документи, посочени в тръжната документация.
Пред комисията документи за участие представи само един кандидат и в
съответствие с чл.55, ал.1 от НРПУРОИ на Община Сливен, търгът се отложи с един час.
В 11,10 часа, Комисията продължи своята работа. Отново се яви само един кандидатЕТ „ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА“
Комисията легитимира кандидата и след обстойно проучване на представените
документи единодушно
РЕШИ:

1.

Допуска до участие в търга кандидата: ЕТ „ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА“

Водещият търга, покани участника в търга, да обяви устно предлаганият от него
месечен наем, като предупреди, че предложението не може да бъде по-малко от началният
месечен наем, плюс една стъпка.

5

Участникът в търга предложи 88,00лв., без ДДС и съгласно чл.55, ал.1 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ЕТ „ХРИСТИНА
ГЕОРГИЕВА“ е обявен за спечелил търга, с предложен месечен наем 88,00 лева, без ДДС.

Тръжна комисия:
Председател:..................................
К. Иванова
членове:

1..............................
В. Андонова
2.............................
И. Рандев
3..............................
И. Янкова
4..............................
И. Гочева

резервни членове:
1...............................
М. Стойчева
2................................
З. Бакалова

Спечелил търга:.................................................................................................................
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