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Предвид представените документи и предложената месечна наемна 

цена КОМИСИЯТА класира: 

 

На 1-во място - „Юроком 2000” ООД, ЕИК 130423154, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски“ №1, 

представлявано от Управителя – Иван Атанасов Пеев, за обект: офис на второ 

ниво, ведно със склад на първо ниво, с обща площ от 115 кв.м., разположени в 

„Южни трибуни”, НСК „Диана”, при предложена месечна наемна цена в размер 

на 1 130 лв. /хиляда сто и тридесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - „КПВ – 21“ ЕООД, ЕИК 206463060, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Юрий Гагарин” № 22, бл. 154 Б, вх.А, 

представлявано от Управителя – Павел Петров Апостолов, за обект: помещение 

– кафене, находящо се на сектор „В“, първо ниво, ведно с прилежащи 

помещения, всички с обща площ от 66,41 кв.м., при предложена месечна наемна 

цена в размер на  500 лв. /петстотин лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - „Люмиарт - 2003” ЕООД, ЕИК 131207029, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски“ №1, 

представлявано от Управителя – Атанас Кънчев Атанасов, за обект: помещение 

за фотостудио, с площ от 110 кв.м., находящо се на ниво 1 в „Южни трибуни”, 

НСК „Диана”, при предложена месечна наемна цена в размер на 750 лв. 

/седемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - „Ария 2000” ЕООД, ЕИК 206144949, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.66, вх. Б, ет.8, 

представлявано от Управителя Анелия Димитрова Ризова, действащо чрез 

пълномощника Алекс Георгиев Цветанов, за обект: Кафе-ресторант с площ от 

103 кв.м., заедно с прилежащи площи, ползвани за лятна градина с площ от 150 

кв.м., всички с обща площ от 253 кв.м., находящ се в СК „Сердика”, парк 

„Борисова градина” – сезонно ползване, при предложена месечна наемна цена в 

размер на 360 лв. /триста и шестдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Тихомир Георгиев Трендафилов, с постоянен адрес: гр. 

София,  ул. „Никола Габровски” №1, за обект: Помещение за автосервиз, с 

площ от 98 кв.м., находящо се в НСК „Диана” с вход откъм улица „Тинтява”, 

при предложена месечна наемна цена в размер на 380 лв. /триста и осмедесет 

лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Йелоу 333” АД, ЕИК 175206481, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Никола Габровски“ №1, представлявано от 

Изпълнителния директор – Калин Евтимов Кокошаров, за обект: Група от 10 

броя офиси, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 374 кв. м., 

находящи се на ниво 3 в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, при предложена 

месечна наемна цена в размер на 2 150 лв. /две сто и петдесет лева/ без ДДС. 

 


