ОП “ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” – СЛИВЕН
ПРОТОКОЛ
№ РД 10-42
Днес, 22.05.2019г., 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”
се събра в управлението на ОП ”Общински пазари” от 10,15 часа, за провеждане на
повторен публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на
недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Офис № 5, с полезна площ
12кв.м., в масивна двуетажна сграда – “Сграда за търговия и услуги № 2”, ет.ІІ, находяща
на Централен общински пазар, в І-ва зона на гр.Сливен, с начален месечен наем 60,00 лева
без ДДС, депозит 60,00 лева и стъпка на наддаване 6,00 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 – ВЕСЕЛИНА
ИЛИЕВА КОЛЕВА и в съответствие с чл.55, ал.3 от НРПУРОИ на Община Сливен,
същият се обявява за спечелил търга, с предложен месечен наем 60,00лева 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:.................................................................................................................

ОП “ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” – СЛИВЕН
ПРОТОКОЛ
№ РД 10-40
Днес, 22.05.2019г., 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”
се събра в управлението на ОП ”Общински пазари” от 10,05 часа, за провеждане на
повторен публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на
недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Павилион № 6, 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 – ЕТ“АЛЕКСМД-АЛ.ДРАГАНОВ КОЛЕВ“ и в съответствие с чл.55, ал.3 от НРПУРОИ на Община
Сливен, същият се обявява за спечелил търга, с предложен месечен наем80,00лева 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:.................................................................................................................

ОП “ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” – СЛИВЕН
ПРОТОКОЛ
№ РД 10-39
Днес, 22.05.2019г., 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”
се събра в управлението на ОП ”Общински пазари” от 10,00 часа, за провеждане на
повторен публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на
недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Павилион № 2, 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 – „РУУТ – 65“
ЕООД и в съответствие с чл.55, ал.3 от НРПУРОИ на Община Сливен, същият се обявява
за спечелил търга, с предложен месечен наем 80,00лева 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:.................................................................................................................

ОП “ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ” – СЛИВЕН
ПРОТОКОЛ
№ РД 10-……
Днес, 22.05.2019г., 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”
се събра в управлението на ОП ”Общински пазари” от ............ часа, за провеждане
на повторен публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на
недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, Павилион № 7, 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 – ЗП
ХРИСТИАНА НЕНЧЕВА и в съответствие с чл.55, ал.3 от НРПУРОИ на Община Сливен,
същият се обявява за спечелил търга, с предложен месечен наем………..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:.................................................................................................................

