ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

З А П О В Е Д
№ 935
Благоевград, 13.04.2017 година

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост във връзка проведен търг за отдаване под наем на недмижими имот – частна
държавна собственост под управление на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Протокол от 11
април.2017 г. от заседание на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване,
определена със Заповед № 645/08.03.2017 година,

О П Р Е Д Е Л Я М:
„БОЖИ-ДАР 999“ ЕООД за наемател на недвижим имот Обект № 1 – частна държавна
собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ „Неофит Рилски“,
представляващ 65 кв.м. закрита площ с канал, идентификатор 62671.500.7.2, с
предназначение за гараж, с месечна наемна цена 82.00 (осемдесет и два) лева без ДДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на помощник-ректора –
Николай Тахов.

РЕКТОР
/п/
Доц. д-р Борислав Юруков

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

З А П О В Е Д
№ 933
Благоевград, 13.04.2017 година

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост във връзка проведен търг за отдаване под наем на недмижими имот – частна
държавна собственост под управление на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Протокол от 11
април.2017 г. от заседание на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване,
определена със Заповед № 645/08.03.2017 година,

О П Р Е Д Е Л Я М:
„Рила Ферм“ ООД за наемател на недвижим Обект № 2 – частна държавна
собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ „Неофит Рилски“,
представляващ 500 кв.м. застроена и открита площ и навес, идентификатор
62671.500.1.1 по АДС № 907 / 29.03.2006 г., с предназначение за обор за гледане на
животни и 80 кв. м. застроена площ, идентификатор 62671.500.1.5 от АДС № 907 /
29.03.2006 г., с предназначение за склад, с месечна наемна цена 460.00 (четиристотин и
шестдесет) лева без ДДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на помощник-ректора –
Николай Тахов.

РЕКТОР
/п/
Доц. д-р Борислав Юруков

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

З А П О В Е Д
№ 934
Благоевград, 13.04.2017 година

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост във връзка проведен търг за отдаване под наем на недмижими имот –
частна държавна собственост под управление на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Протокол от
11 април 2017 г. от заседание на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване,
определена със Заповед № 645/08.03.2017 година,

О П Р Е Д Е Л Я М:
„НАТАЛИ КЛИМА“ ООД за наемател на недвижим имот Обект № 3 – частна
държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ „Неофит
Рилски“, представляващ 148 кв.м. закрита площ и 232 кв.м. открита площ с навес,
идентификатор 62671.500.5.1, с предназначение за склад, с месечна наемна цена
325.00 (триста двадесет и пет) лева без ДДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на помощник-ректора –
Николай Тахов.

РЕКТОР
/п/
Доц. д-р Борислав Юруков

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

З А П О В Е Д
№ 932
Благоевград, 13.04.2017 година

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост във връзка проведен търг за отдаване под наем на недмижими имот –
частна държавна собственост под управление на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Протокол от
11 април 2017 г. от заседание на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване,
определена със Заповед № 645/08.03.2017 година,

О П Р Е Д Е Л Я М:
„БОЖИ-ДАР 999“ ЕООД за наемател на недвижим имот Обект № 5 – частна
държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ „Неофит
Рилски“, представляващ 320 кв. м. застроена площ, идентификатор 62671.500.1.3, с
предназначение за обор за отглеждане на животни, с месечна наемна цена 295.00
(двеста деветдесет пет) лева без ДДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на помощник-ректора –
Николай Тахов.

РЕКТОР
/п/
Доц. д-р Борислав Юруков

