
Предвид представените документи и предложената месечна наемна 

цена КОМИСИЯТА класира: 

 

 

На 1-во място - Донка Атанасова Димова - Борисова, с постоянен 

адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, ет.12, ап.1202 , за обект: 

апартамент 1202, ет.12, площ от 68,98 кв.м., при предложена месечна 

наемна цена в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Диан Ганчев Минчев, с постоянен адрес: гр. София, 

ж.к. „Младост 1”, бл.41, вх.2, ет.7, ап.35, за обект: апартамент 93, ет.9, 

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 - Светозар Зьонг Зунг, с постоянен адрес: гр. Сопот, ул. 

„Хаджи Димитър” №11, вх.А, ет.5, ап.19 , за обект: апартамент 33, ет.3, 

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 - Стилян Иванов Тодоров, с постоянен адрес: гр. 

Дряново, ул. „Никола Мушанов” №27, за обект: апартамент 32, ет.3, площ 

от 68,98 кв.м., при предложена месечна наемна цена в размер на 377 лв. 

/триста седемдесет и седем лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - Грета Владимирова Оковска, с постоянен адрес: гр. 

Видин,  ул. „Трайко Китанчев” №2, вх.А, ет.3, ап.6, за обект: апартамент 

1402, ет.3, 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  - Веселин Иванов Пиронски, с постоянен адрес: гр. 

София, ул. „Бунтовник” №57, ет.1, за обект: апартамент 31, ет.3, 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 - Стефан Цветанов Стефанов, с постоянен адрес: гр. 

София, ж.к. „Люлин”, бл.706, вх.В, ет.2, ап.7, за обект: апартамент 24, 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 - на АИППМПОМ – Бендида -    д-р Анна Николова , 

ЕИК 204380192, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

„Младост 1-А”, бл.509, вх.Б, ап.46, представлявано от Анна Николова – 

Управител, за обект: 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 - Антон Петров Бонов, с постоянен адрес: гр. София, 

ж.к. „Хаджи Димитър”, бл.100, вх.Г, ет.6, ап.94 , за обект: апартамент 1303, 

ет.13, 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  - Сдружение „Българска федерация скокове батут“, 

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

Левски” № 75, представлявано от Стоян Стоянов – Председател , за обект: 

апартамент 1401, ет.14, 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  - Пламен Ивов Костов, с постоянен адрес: с. Ябланово, 

общ. Котел, ул. „Индже войвода“ №5, за обект: апартамент 1504, ет.15, 

площ от 71,77 кв.м., при  предложена месечна наемна цена в размер на 345 

лв. /триста четиредесет и пет лева/ без ДДС. 

 

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

София, ул. „Никола Габровски” №1, ет.4, ап.44 , за обект: апартамент 44, 

ет.4, площ от 71,77 кв.м., при  предложена месечна наемна цена в размер на 

380 лв. /триста и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място  - Галин Димов Иванов, с постоянен адрес: гр. Чирпан, 

ж.к. „Младост”, бл.7, вх. А, ет.6, ап.16 , за обект: апартамент 1102, ет.11, 

площ от 68,98 кв.м., при  предложена месечна наемна цена в размер на 400 

лв. /четиристотин лева/ без ДДС. 

 

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

Ловеч, ул. „Клокотница“ №39, за обект: апартамент 1304, ет.13, площ от 

71,77 кв.м., при  предложена месечна наемна цена в размер на 375 лв. 

/триста седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

  



 

 


