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Предвид представените документи и предложената месечна 

наемна цена КОМИСИЯТА класира: 

 

На 1-во място - Лорета Сергеева Камбурова, с постоянен адрес: гр. 

София, ул. „Никола Габровски” № 1, НСК „Диана”, бл. 1, ет. 14, ап. 1402, 

за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 1402, ет. 14, площ от 68,98 кв.м., 

при предложена месечна наемна цена в размер на 350 лв. /триста и 

петдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Кристиян Бисеров Спасов, с постоянен адрес: гр. 

Етрополе, ул. „Победа” № 33, за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 

1502, ет. 15, площ от 68,98 кв.м., при предложена месечна наемна цена в 

размер на 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Маргарита Гюрова Иванова, с постоянен адрес: 

Общ. Карлово, с. Столетово, ул. „2-ра” № 77, за обект: НСК „Диана” 1, 

апартамент № 1202, ет. 12, площ от 68,98 кв.м., при предложена месечна 

наемна цена в размер на 380 лв. /триста и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Димитър Валентинов Калъчев, с постоянен адрес: 

гр. Тутракан, ул. „Александър Стамболийски“ № 50, вх. В, ет. 3, ап. 25, за 

обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 1503, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., 

при предложена месечна наемна цена в размер на 386 лв. /триста 

осемдесет и шест лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Кристияна Цанкова Пенчева, с постоянен адрес: гр. 

Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 6, за обект: НСК „Диана” 

1, апартамент № 51, ет. 5, площ от 66,98 кв.м., при предложена месечна 

наемна цена в размер на 390 лв. /триста и деветдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Михаил Радостинов Вакарелов, с постоянен адрес: 

гр. Костенец, ул. „Зорница“ № 28, за обект: НСК „Диана” 1, апартамент 

№ 1004, ет. 10, площ от 71,77 кв.м., при предложена месечна наемна цена 

в размер на 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Димитър Асенов Асенов, с постоянен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков“ № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, за обект: 

НСК „Диана” 1, апартамент № 14, ет. 1, площ от 71,77 кв.м., при 

предложена месечна наемна цена в размер на 375 лв. /триста седемдесет и 

пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Стойко Николаев Николов, с постоянен адрес: общ. 

Пирдоп, с. Душанци, ул. „Колибанска“ № 8, за обект: НСК „Диана” 1, 

апартамент № 1603, ет. 16, площ от 71,77 кв.м., при предложена месечна 

наемна цена в размер на 390 лв. /триста и деветдесет лева/ без ДДС. 
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На 1-во място - Димитър Живков Димитров, с постоянен адрес: гр. 

Варна, ж.к. „Трошево“, бл. 36, вх. Б, ет. 1, ап. 27, за обект: НСК „Диана” 1, 

апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., при предложена месечна 

наемна цена в размер на 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Евелина Миронова Динова, с постоянен адрес: гр. 

Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“, бл. 4, вх. Г, ет. 4, ап. 61, за обект: НСК 

„Диана” 1, апартамент № 94, ет. 9, площ от 71,77 кв.м., при предложена 

месечна наемна цена в размер на 385 лв. /триста осемдесет и пет лева/ без 

ДДС. 

 

На 1-во място - Еленко Йорданов Стоянов, с постоянен адрес: гр. 

София, ул. „Никола Габровски” № 1, НСК „Диана”, бл. 1, ет. 16, ап. 1602, 

за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 1602, ет. 16, площ от 68,98 кв.м., 

при предложена месечна наемна цена в размер на 375 лв. /триста 

седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - „Интерцитрус” ООД, ЕИК 130213585, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Габровски” № 1, НСК 

„Диана”, бл. 1, ет. 2, ап. 22, представлявано от Кирил Николов Николов – 

Управител, за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 22, ет. 2, площ от 

68,98 кв.м., при предложена месечна наемна цена в размер на 380 лв. 

/триста и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

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

гр. София, ул. „Никола Габровски” № 1, НСК „Диана”, бл. 1, ет. 13, ап. 

1302, за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 1302, ет. 13, площ от 68,98 

кв.м., при предложена месечна наемна цена в размер на 350 лв. /триста и 

петдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Емил Кирилов Китов, с постоянен адрес: гр. 

Етрополе, кв. „8”, бл. 15, ап. 13, за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 

1204, ет. 12, площ от 71,77 кв.м., при предложена месечна наемна цена в 

размер на 376 лв. /триста седемдесет и шест лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Илиан Петров Димов, с постоянен адрес: гр. 

Радомир, ж.к. „Арката”, бл. 31, ет. 3, ап. 9, за обект: НСК „Диана” 1, 

апартамент № 23, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., при предложена месечна 

наемна цена в размер на 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Елена Валентинова Стоянова, с постоянен адрес: 

гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Маестро Атанасов“ №77, за обект: НСК 

„Диана” 1, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71,77 кв.м., при предложена 

месечна наемна цена в размер на 385 лв. /триста осемдесет и пет лева/ без 

ДДС. 
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На 1-во място - „Юпитер алфа” ЕООД, ЕИК 202195736, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 27, 

представлявано от Милка Кръстева Тончева – Управител, за обект: НСК 

„Диана” 1, апартамент № 62, ет. 6, площ от 68,98 кв.м., при предложена 

месечна наемна цена в размер на 385 лв. /триста осемдесет и пет лева/ без 

ДДС. 

 

На 1-во място - Сдружение „Българска федерация скокове батут”, 

ЕИК 831243549, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

„Васил Левски” № 75, представлявано от Стоян Димитров Стоянов – 

Председател, за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 21, ет. 2, площ от 

66,98 кв.м., при предложена месечна наемна цена в размер на 375 лв. 

/триста седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - „Филм кейс” ЕООД, ЕИК 205054071, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, ул. „Елемаг” № 26А, представлявано от 

Георги Панайотов Торнев – Управител, за обект: НСК „Диана” 1, 

апартамент № 73, ет. 7, площ от 71,77 кв.м., при предложена месечна 

наемна цена в размер на 385 лв. /триста осемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Пламен Иванов Бъчваров, с постоянен адрес: гр. 

София, ул. „Братя Чакрин” № 2, вх. А, ет. 2, ап. 5, за обект: НСК „Диана” 

1, апартамент № 1103, ет. 11, площ от 71,77 кв.м., при предложена 

месечна наемна цена в размер на 375 лв. /триста седемдесет и пет лева/ 

без ДДС. 

 

На 1-во място - „Обнова 01” ООД, ЕИК 130674148, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Габровски” № 1, НСК 

„Диана”, бл. 1, ет. 7, ап. 72, представлявано от Лъчезар Иванов Киселков – 

Управител, за обект: НСК „Диана” 1, апартамент № 72, ет. 7, площ от 

68,98 кв.м., при предложена месечна наемна цена в размер на 390 лв. 

/триста и деветдесет лева/ без ДДС. 

 

 


