
                                        Образец 

ДО 

РЕКТОРА НА НХА 

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА 

АКАДЕМИЯ 

УЛ. „ШИПКА“ № 1 

ГР. СОФИЯ 

 

От…………………………………………………...………………………………………...…,…………… 

(наименование на участника) 

Със седалище и адрес на управление 
………………………………..…………………………………………………………………………………… 

ЕИК……………………………………………………………………………………………………………….. 

представлявано от ………………………………………………………………………………………………  

в качествата си на……………………………………………………………………………………………………. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

За участие в търг с тайно наддаване, открит със Заповед 

№ 0267-О/25.10.2022г. за отдаване под наем на части от 

недвижим имот –  публична държавна собственост. 

 

  Уважаеми г-н Ректор, 

На основание Ваша заповед № 0267-О/25.10.2022г. за откриване на търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна 
собственост, заявяваме, че желаем да участваме в процедурата по провеждане на търга с 
тайно наддаване при условията, обявени в тръжната документация. 



Заявяваме, че се считаме обвързани с условията, задълженията и отговорностите, 
поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи 
негово съдържание. 

Прилагаме документите, изискващи се по процедурата, описани в отделен списък 
и ценово предложение, поставено в отделен непрозрачен и запечатан плик. 

 

 

подпис 

Печат 

Дата 

 (име ифамилия: длъжност 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Oбразец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За приемане на клаузите на проекта на договора  

Долуподписаният/та………………………………..…………………………, ЕГН……………..,  

с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР гр. 

..............................., представляващ……………………………………………………. 

     (наименование на юридическото лице) 

Със седалище и адрес на управление…………………………………………………………… 

Тел., имейл, ЕИК…………………………………., в качеството си на …………………………… 

        (длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора за наем и приемам клаузите 
му. 

 

........................ г.       ДЕКЛАРАТОР: ................... 

 

/подпис и печат/ 

 

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия кандидата по 
регистрация. 

 

 



 

                                           Oбразец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За оглед 

Долуподписаният/та………………………………..…………………………, ЕГН……………..,  

с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР гр. 

..............................., представляващ……………………………………………………. 

     (наименование на юридическото лице) 

Със седалище и адрес на управление…………………………………………………………… 

Тел., имейл, ЕИК…………………………………., в качеството си на …………………………… 

        (длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

На .................... 2022 г. направих оглед на…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

Запознат/а съм с всички условия, касаещи обекта и съм съгласен/сна с тях.  

 

........................ г.     ДЕКЛАРАТОР: ................... 

/подпис и печат/ 

Дата на подписване: 

 

 

 

 



 

                                        Oбразец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Долуподписаният/та………………………………..…………………………, ЕГН……………..,  

с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР гр. 

..............................., представляващ……………………………………………………. 

 (наименование на юридическото лице) 

Със седалище и адрес на управление…………………………………………………………… 

Тел., имейл, ЕИК…………………………………., в качеството си на …………………………… 

      (длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 
против стопанството. 

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/ 

Дата 

 

 

 



 

                                                                                                                      Oбразец  

ДО 

РЕКТОРА НА НХА 

НАЦИОНЕЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА 

АКАДЕМИЯ 

УЛ. „ШИПКА“ № 1 

ГР. СОФИЯ 

 

 

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, открит със Заповед № 
0267-О/25.10.2022г. на Ректора на НХА. 

 

От…………………………………………………...………………………………………...…,…………… 

/наименование на участника/ 

Със седалище и адрес на управление ……………………………………………………….. 

ЕИК……………………………………………………………………………………………………………….. 

представлявано от ………………………………………………………………………………………… 

в качествата си на…………………………………………………………………………………………… 

 УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР, 

 

 Във връзка с участието ни в процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, открит с Ваша  Заповед 
№ 0267-О/25.10.2022 г., отправяме следното предложение: 



1. Предлагана месечна наемна цена : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(словом и цифром) 

2. Декларираме, че стойността на месечния наем не включва разходите, свързани с 
ползването на обекта: електроенергия и други. 

 

 

 

 

Подпис 

Печат 

 име и фамилия: длъжност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО 

РЕКТОРА НА НХА 

ДО НАЦИОНЕЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА 

АКАДЕМИЯ 

УЛ. „ШИПКА“ № 1 

ГР. СОФИЯ 

 

По процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот –  
публична държавна собственост, открит със Заповед № 0267-О/25.10.2022 г. на Ректора на НХА. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 

1. Наименование на кандидата 
…………………………………………………………………….. 

2. Седалище и адрес на управление- 

……………………………………………………………………………….. 

Телефон………………………………………., имейл………………………………………… 

3. Лице за контакти – 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Длъжност – 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес за кореспонденция – 
……………………………………………………………………………………………………………. телефон ………………… 
имейл………………………………………………………………. 

4. Обслужваща банка……………………………………………………………………………………….. 
Сметка за възстановяване на депозита за участие – 
………………………………………………………………………………… 
 

 

Подпис и печат, 
Дата  
Име и фамилия 
 
 
 



 
 
 

      образец 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По параграф 1, т. 1 от ДР на Закана за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. 

Долуподписаният/та………………………………..…………………………, ЕГН……………..,  
с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР гр. 
..............................., представляващ ……………………………………………………. 
     (наименование на юридическото лице) 
Със седалище и адрес на управление …………………………………………………………… 
Тел., имейл, ЕИК …………………………………., в качеството си на …………………………… 
        (длъжност) 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
Имам/нямам частен интерес към дейността на наемодателя или на служителите на 
ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 
 
 
 
Дата на подписване:        Декларатор: 


