
Приложение № 1 
 

 

       ДО 
       Г-Н РОСЕН ТУМБЕВ 
       ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА ЗА  
       РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ  
       РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ  
       ИНИЦИАТИВИ 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 години на обект 
„Бюфет“, състоящ се от салон и предверие с обща площ 70 кв. м., разположен на 
партерния етаж в сградата на Министерството на труда и социалната политика, гр. 
София, ул. „Триадица“ № 2, представляващ част от имот – публична държавна 
собственост 
 
от ……………………………………………………………………………………………….. 
(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице; наименование на фирмата) 

 

ЕГН      ЕИК 
                        

Дан. № 
          

 

със седалище и адрес на управление (постоянен адрес за физическите лица): 
………………………………………………………………………………………………....... 
данни от документа за самоличност: 
л. к. №  ………………………………. 
изд. на  ……………………. от …………………………. , 
чрез …………………………………………………………………………………………….. 
(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 
ЕГН …………………………………. 
 

Постоянен адрес: …………………………………………………………………………........ 
данни от документа за самоличност: 
л. к. №  ………………………………. 
изд. на  ……………………. от …………………………. 
пълномощно per. №. …………………/……………… г. 
по описа на нотариус ………………………………....... 
тел. за контакти: ………………………………………...  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Заявявам участие в търг с явно наддаване, открит със Заповед № …………… от 

……………… 2015 г., на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси и 

регионални инициативи за отдаване под наем за срок от 2 години на обект „Бюфет“, 

състоящ се от салон и предверие с обща площ 70 кв. м., разположен на партерния етаж в 
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сградата на Министерството на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица“ 

№ 2, представляващ част от имот – публична държавна собственост. 

Заявявам, че съм запознат/а с тръжната документация и желая да участвам в 

обявения търг с явно наддаване при утвърдените от Вас условия по провеждането му. 

Настоящото заявление депозирам в запечатан, непрозрачен плик, ведно с 

необходимите документи за участие в търга. 
 

Приложения: 

1. Документ за внесен депозит за участие по посочената набирателна сметка – 

заверено от кандидата копие на платежен документ; 

2. Заверено от кандидата копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър или от документ за самоличност (за физическо 

лице); 

3. Нотариално заверено изрично пълномощно на лицето подписало заявлението за 

участие, в случаите когато това лице няма представителна власт по документ за 

регистрация; 

4. Документи за наличието или липсата на задължения на кандидата към държавата 

и към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (оригинал или нотариално заверено копие); 

5. Подписан проект на договор за наем без вписана цена; 

6. Декларация за направен оглед на обекта - по образец (Приложение № 2); 

7. Сведения за кандидата - по образец (Приложение № 3); 

8. Удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните 

данъци и такси от съответната община; 

9. Свидетелство за съдимост; 

10. Декларация в свободен текст, че по време на дейността използваните вещества 

и продукти ще отговарят на изискванията на Закона за храните, имат хранителна 

стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав и са безопасни за 

човешкото здраве, снабдени с необходимите документи, удостоверяващи осъществен 

върху тях контрол от органите на Държавния здравен контрол (РЗИ), и от органите на 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ); 

11. Кратка анотация на дейността на кандидата; 

12. Доказателства за техническата възможност на кандидата 

 
Дата: …………………..    Подпис и печат: ……………………….. 
             (име и фамилия на кандидата 
                или неговия представител) 
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