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Предвид представените документи и предложената месечна 

наемна цена КОМИСИЯТА класира: 

 

На 1-во място „Мири трейд“ ЕООД, ЕИК 203294228, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, ул. „Ралевица“ № 85, представлявано от 

Управителя Станимир Иванов Коев , за обект: Бивши билетни каси, 

находящи в парк „Борисова градина“ , при предложена месечна наемна 

цена в размер на 400лв. /четиристотин лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място “Хорспауър продъктс” ЕООД, ЕИК 131019544, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 128, 

бл. 36, ап., маг. 4, представлявано от Пълномощника – Борис Васков 

Георгиев , за обект: Група от обекти, както следва: Магазин с площ от 

46 кв.м., ведно с тераса с площ от 33 кв.м., с обща площ от 79 кв.м.; Склад, 

находящ се до ресторант, всичко с обща площ от 91 кв.м., находящи се на 

КСБ „Хан Аспарух“, при предложена месечна наемна цена в размер на 

1100 лв. /хиляда и сто лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място „Ричи 2000“ ЕООД,  ЕИК 102894219, със седалище и 

адрес на управление: с. Маринка, ул.“Добри Чинтулов“ № 7, 

представлявано от Управителя – Цветан Христов Христов, за обект: 

Помещение ползвано за автосервиз, с площ от 307 кв.м., находящо се в 

НСБ „Спартак“, гр. Созопол, при предложена месечна наемна цена в 

размер на 750 лв. /седемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място Сдружение „Българска федерация по бокс“, 

ЕИК121341855, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Кукуш“ № 1, представлявано от Председателя – Красимир Иванов 

Инински, за обект: Склад № 20, с площ от 103 кв.м., разположен до 

входна рампа ниво „-1“, кота „-3,90“, находящ се в Голяма спортна зала, 

част от МСЗ „Арена Армеец София“, при предложена месечна наемна цена 

в размер на 310 лв. /триста и десет  лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място „А1 Тауърс България” ЕООД, ЕИК 206379370, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 90, 

ет.3, ап.8,  представлявано от Пълномощника – Аглика Спаскова Спасова, 

за обект: Площ от покривното пространство на Хотел № 1, част от 

НСБ „Спартак“, с площ от 10 кв.м., находящо се в гр. Созопол, при 

предложена месечна наемна цена в размер на 1600 лв. /хиляда и 

шестстотин лева/ без ДДС. 
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На 1-во място „Мънкис трейд” ЕООД, ЕИК 206737458, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Симеоновско шосе“, № 

145А, вх. А, ап. 3, представлявано от Пълномощника – Иво Асенов 

Карабашев, за обект: Склад, находящ се до ветеринарна лечебница на 

КСБ „Хан Аспарух“, с площ от 97 кв.м , при предложена месечна наемна 

цена в размер на 355 лв. /триста петдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място  „Консултанти 2000” ЕООД, ЕИК 130920361, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 1, 

ет.1, ап. 2, представлявано от Управителя – Димитър Валентин Димитров, 

за обект: Масивна сграда 1 етаж, бивш сеновал, сега конюшна, 

находяща се до ветеринарна лечебница на територията на КСБ „Хан 

Аспарух, с площ от 350 кв.м , при предложена месечна наемна цена в 

размер на 3300лв. /три хиляди и триста лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място Сдружение „Българска федерация по баскетбол”, 

ЕИК 1213932091, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Васил Левски“ № 75, представлявано от Председателя – Георги Николов 

Глушков, за обект: Склад, с площ от 25 кв.м., разположен на ниво „-1”, 

кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена 

София”, при предложена месечна наемна цена в размер на 145 лв. /сто 

четиридесет и пет лева/ без ДДС. 

 

На 1-во място „Бългериан дайвинг академи” ЕООД, ЕИК 

201313690, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Капитан 

Тодор Ночев“ № 1, представлявано от Управителя  – Константин Ненков 

Георгиев, за обект: Група от обекти, а именно: Стая 115, с обща площ 22 

кв.м. и състояща се от предверие от 1,5 кв.м., два броя стаи по 8,75 кв.м. 

всяка и санитарен възел с площ от 3кв.м., находящи се на първи етаж в 

Хотел 2, помещение от 6кв.м. от фоайето до спортните зали, терен от 6 

кв.м. за разполагане на каравана, всички с обща площ от 34 кв.м, при 

предложена месечна наемна цена в размер на 502,50лв. /петстотин и два 

лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 

На 1-во място  Сдружение „Българска федерация по 

художествена гимнастика”, ЕИК 121330447, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 74, ет.4, представлявано от 

Председателя – Илиана Райчева Сиракова, за обект: Склад, с площ от 

20кв.м., разположен до входна рампа ниво „-1“, кота „-3,90“, находящ се в 

Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София“,  при 

предложена месечна наемна цена в размер на 110лв. /сто и десет лева/ без 

ДДС. 
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Следните участници:  

 

- „Соър ъф лайф” ЕООД, ЕИК 203180598, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 90, ет.3, ап.8, 

представлявано от Управителя – Анна Димитрова Найденова; 

 

- „Примекс-инженеринг” ООД, ЕИК 112516611, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“ №  4, бл. 482, вх.2, 

ет. 2, офис 2,  представлявано от Управителя  – Людмила Чолакова 

Славчева; 

 

- „Примекс спорт хорсис” ЕООД, ЕИК 205432941, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“ № 4, бл. 482, вх.2, 

ет. 2, офис 2,  представлявано от Управителя – Людмила Чолакова 

Славчева; 

 

- „ИА Мирабиле” ЕООД, ЕИК 201546602, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ж.к. „Младост“ № 2, ул. Свети Киприян, бл. 

280А, вх. Е, ет. 3, ап. 11,  представлявано от Управителя  – Ива 

Адрианова Кюлафлиева 

 

- „Алфа трейд къмпани” ООД, ЕИК 131107065, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. „Зона Б 5“ № 3, ул. 

„Позитано“ № 62, ет.2, представлявано от Управителя  – Атанас 

Симеонов Черногорски;  

 

- „Анваси” ЕООД, ЕИК 206569569, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ж.к. „Люлин“ , бл. 706, вх. А, ет. 8, ап.51, 

представлявано от Управителя – Анелия Василева Сивчева; 

 

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

подадените от тях документи не отговарят на Общите условия за 

участие в търга. 
 


