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Предвид представените документи и предложената месечна 

наемна цена КОМИСИЯТА класира: 

 

 

На 1-во място - „БОС ТВ Интернешънъл” ООД, ЕИК 121407388, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ № 38, представлявано от Управителя – Явор Тодоров Цаков, за 

обект: Помещение за офис № 14Б, с площ 25 кв.м., находящо се на сектор 

Б, ниво 2, при предложена месечна наемна цена в размер на 270 лв. 

/двеста и седемдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място - „Джи Еф Тийм“ ЕООД, ЕИК 206580057, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ № 38, представлявано от Управителя – Константин Йорданов 

Атанасов, за обект: Спортна зала № 2, с площ от 100 кв.м., ведно с 

прилежащи помещения, находяща се на сектор „А”, ниво 1, вход 1, при 

предложена месечна наемна цена в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ без 

ДДС. 

 

На 1-во място - „Сръбска скара 2021” ЕООД, ЕИК 206578899, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Боян Илиев” № 22, 

представлявано от Управителя – Пламен Матеев Йорданов, 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 - „Хелти спорт” ЕООД, ЕИК 201029747, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бл. 251, вх. 

Г, ап 51, представлявано от Управителя – Даниела Иванова Левянска, за 

обект: Помещение за фитнес, ведно с кафене с площ от 218 кв.м., 

намиращи се в Покрит плувен басейн „Диана”, при предложена месечна 

наемна цена в размер на 940 лв. /деветстотин и четиридесет лева/ без 

ДДС. 

 

Следните участници:  

 

- „Хедонист 2015” ООД, ЕИК 203483111, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 61, представлявано 

от Управителя – Радослав Стоянов Мирчев; 

 

- „БВЛ-75” ООД, ЕИК 203483031, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 61, представлявано 

от Управителя – Кирил Андонов Чешмеджиев; 
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- „Национален център за култура и спорт” ООД, ЕИК 205760112, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Яворов“, бл. 

20, вх. А, партер, представлявано от Управителя – Надя Фарида, 

 

не са допуснати до участие и класиране в търга, тъй като 

подадените от тях пликове и документи не отговарят на Общите 

условия за участие в търга. 

 

 

 

 

 


