ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От _____________________________________________________________________________
/пълно наименование на фирмата/

ЕИК по Булстат: _______________________ И№ по ДДС_______________________________
гр./с/_________________________ ул.________________________________________________
/ седалище и адрес на управление на фирма/

Представлявана от: _______________________________________________________________
В качеството си на ____________________________________ ЕГН______________________
/управител, пълномощник/

Телефон за връзка:________________________________________________________________
Заявявам, че желая да участвам в търга с явно наддаване за отдаване под
наем/аренда на обект/и:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
/описват се номера, местност, площта, на имота, периода за който ще се наема или арендува/

насрочен на _____________в Общинска администрация - Община Велики Преслав.

Дата: _______________
гр. В.Преслав

Подпис:_________________

Необходими документи за участие в търга:
1. Декларация за поверителност на личните данни;
2. Декларация от участника, че фирмата не е в несъстоятелност и не е в производство
за обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
3. Декларация за оглед на имота;
4. Декларация за съгласие с проекта на договор;
5. Документ за внесен депозит за участие в търга;
6. Документ за закупена тръжна документация;
7. При явяване на пълномощник - пълномощно за представителство с уточняване на
обектите, за които е упълномощено лицето.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ____________________________________
EГН _______________с постоянен адрес: гр./с._____________
ул./№____________________________________________________
лична карта № _______________, изд. на ___________г. от
МВР _____________,в качеството си на ____________________
на фирма ________________________________________________
със седалище и адрес на управление: гр.__________________
ул.______________________________________________________
с ЕИК ____________,ЕИК по ДДС _____________, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Фирмата ____________________________________,
не е в несъстоятелност и не е в производство за
обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от НК отговорност за
деклариране на неверни данни.

дата:___________
град: В.Преслав

ДЕКЛАРАТОР:____________
/_____________/

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ____________________________________
EГН _______________с постоянен адрес: гр./с.____________
ул./№___________________________________________________,
в качеството си на ______________(управител, пълномощник)
на фирма ________________________________________________
със седалище и адрес на управление: гр.__________________
ул.______________________________________________________
с ЕИК ____________,ЕИК по ДДС _____________, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че
на ________________ посетих и огледах общинския имот/и №
__________________________________________ в землището на
гр./с _______________ предмет на настоящия търг, който ще
се

състои

състоянието

на
на

_______________,
обекта

и

като

годността

му

се
за

запознах
ползване

със
го

приемам в състояние, такова каквото е.

дата:___________
град: В.Преслав

ДЕКЛАРАТОР:____________
/_____________/

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ____________________________________
EГН _______________с постоянен адрес: гр./с.____________
ул./№___________________________________________________,
в качеството си на ______________(управител, пълномощник)
на фирма ________________________________________________
със седалище и адрес на управление: гр.__________________
ул.______________________________________________________
с ЕИК ____________,ЕИК по ДДС _____________, с настоящата

декларирам, че:
Приемам условията на проекта за договор за наем/аренда.

дата:___________
град: В.Преслав

ДЕКЛАРАТОР:____________
/_____________/

ПОДАТЕЛ:

_________________________________________________________________
/ Трите имена на лицето или пълно наименование на фирмата с ЕИК/
_________________________________________________________________
/Адрес за кореспонденция или седалище на фирмата/
________________________________________________________________
/Телефон за връзка/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ДОКУМЕТНИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЗА НАЕМ/АРЕНДА
ОБЩИНСКА ЗЕМЯ ЗА:
ИМОТ № ____________________/__________________м2.
ЗЕМЛИЩЕ/МЕСТНОСТ: ______________________________
ИМОТ № ____________________/__________________ м2.
ЗЕМЛИЩЕ/МЕСТНОСТ: ______________________________

