Приложение № 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
1.Заявление за участие в търга /образец / и приложените към него декларации /по
образци/;
2.Ценово предложение /образец/
3.Копие от документ за регистрация и от удостоверение за актуално състояние на
участника /издадено преди неповече от три месеца от датата на подаване на заявлението/,
който не е посочил единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало Заявлението, в случай че
няма представителна власт по документ за регистрация;
5. Списък на приложените към Заявлението за участие документи;
6.Удостоверения за липса на публични задължения към държавата и общините;
7.Документ за внесен депозит за участие в търга;
8.Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на обстоятелства по §1, т.
15 от ДР на ЗПКОНПИ;
9.Декларация за оглед /по образец/, ако е извършен;
10.Декларация, удостоверяваща че представляващият участника не е осъждан с
влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството,
както и че дружеството не е обявявано, нито е в производство за обявяване в
несъстоятелност, или ликвидация /по образец/;

Приложение № 2
ДО
НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ
УЛ. „ШИПКА“ № 1
ГР. СОФИЯ

От…………………………………………………...………………………………………...…,
/наименование на участника/
регистрирано……………………………………………………………………………………
представлявано от ……………………………………………………………, в качеството
на
……………………………, с Булстат/ЕИК …………………., със седалище и адрес
на управление ...…………………………………………………………………………………...,
адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………

З А Я В ЛЕ НИ Е
За участие в търг с тайно наддаване, открит със Заповед
№……………………./……………г.

за

отдаване

под

наем

на

части

от

недвижим имот – публична държавна собственост.
Моля, да бъда допуснат до участие в търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот –
публична държавна собственост, на обща площ от 12,59

кв.

метра, намиращ се във входният вестибюл на галерията на НХА
в сградата на НХА на ул. „Шипка“ №1 , гр. София, за магазин за
художествени материали

за нуждите на НХА и продажба на

издадени от НХА печатни издания

Приложение: Набор от документи, съгласно изискванията
за участие в търга.

(дата, град)

ПОДПИС
ПЕЧАТ
(име

фамилия)
(качество
на представляващия участника)

и

Приложение № 3
Д Е К ЛА Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………………………………..…………………………
….……, с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР ...............................,

в

качеството

ми

.............................................................,

на

.....................................

на

регистрирано

.............................................................................................................................

в
с

Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление
...................................................................................................., участник в търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на част от
от недвижим имот – публична държавна собственост, на обща
площ от 12,59 кв. метра, намиращ се във входният вестибюл на
галерията на НХА в сградата на НХА на ул. „Шипка“ №1 , гр.
София, за магазин за художествени материали за нуждите на
НХА и продажба на издадени от НХА печатни издания

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора
за наем и приемам клаузите му.
2. Не съм свързано лице с НХА или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1,
т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ.

........................ г.

ДЕКЛАРАТОР: ...................
/подпис и печат/

Приложение № 4
Д Е К ЛА Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата…………………………………………………………….……,с
л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР ..............................., в качеството ми на ..................................... на
............................................................., регистрирано в
............................................................................................................................. с
Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление
...................................................................................................., участник в търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим
имот – публична държавна собственост, на обща площ от 12,59
кв. метра, намиращ се във входният вестибюл на галерията на
НХА в сградата на НХА на ул. „Шипка“ №1 , гр. София, за на
Магазин за художествени материали за нуждите на НХА и
продажба на издадени от НХА печатни издания,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

На .................... 2020 г. направих оглед на помещението /част
от входният вестибюл на галерията на НХА в сградата на НХА
на ул. „Шипка“ №1 /, което се отдава под наем.

........................ г.

ДЕКЛАРАТОР: ...................
/подпис и печат/

Извършен оглед на обекта на ............................ 2020 г.
Подпис

на

..................................

оторизиран

представител

на

Наемодателя

Приложение № 5
Д Е К ЛА Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………………..…………………………………………
….……, с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР ...............................,

в

качеството

.............................................................,

ми

на

.....................................

регистрирано

.............................................................................................................................

на
в
с

Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление
...................................................................................................., участник в търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим
имот – публична държавна собственост, на обща площ от 12,59
кв. метра, намиращ се във входният вестибюл на галерията на
НХА в сградата на НХА на ул. „Шипка“ №1 , гр. София, за
Магазин за художествени материали

на

за нуждите на НХА и

продажба на издадени от НХА печатни издания,

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление
против собствеността или против стопанството.
2. Представляваното от мен дружество не е обявявано, нито
е в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Представляваното от мен дружество не се намира в
производство по ликвидация.

Задължавам

се

при

промяна

на

горепосочените

обстоятелства в 7 – дневен срок от промяната да уведомя
писмено Наемодателя.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

........................ г.

ДЕКЛАРАТОР: .......................
/подпис и печат/

Приложение
№6
ДО
НАЦИОНЕЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ
УЛ. „ШИПКА“ № 1
ГР. СОФИЯ
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
За участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
част от недвижим имот – публична държавна собственост, на
обща площ от 12,59 кв. метра, намиращ се във входният вестибюл
на галерията на НХА в сградата на НХА на ул. „Шипка“ №1 , гр.
София, за магазин за художествени материали

за нуждите на

НХА и продажба на издадени от НХА печатни издания,

Долуподписаният/та,…..…………………..…………...………………………………...,
л.к. №…………………., изд. на ……………… г. от МВР - ……………….., с ЕГН
……………………………….., в качеството ми на …………………………………...….…, на
……………………………………………………………………………………..……………….
/наименование на участника/
регистрирано……………………………………………………………………………………,

с

Булстат/ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление
……………………………………….………………………………………...…………………...,
адрес

за

кореспонденция

………………………………………………………………………,

пълномощно № ……………………….. на Нотариус № ………... на НК, с район
на действие ……………………………………
ПРЕЛАГАМ да наема предложения от Вас обект чрез търг с
тайно наддаване за месечна наемна цена в размер на ……………………
(……………………………….), без включен ДДС.

Декларирам, че при установена разлика между цената,
изписана с цифри и тази, посочена с думи, за валидна ще се счита
втората.

ПОДПИС
……………..
(дата, град)

ПЕЧАТ
(име и

фамилия)
(качество
на представляващия участника)

