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ДО ДИРЕКТОРА 
НА НУ „ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ“   
ГР. ШУМЕН 

                                                        
                                                
             

П Р Е Д Л О Ж Е  Н  И  Е 
за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична 

общинска собственост, АОС № 0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН 
ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с 

обща площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално училище „Ил. Р. 
Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9 

 
от ..................................................................................................................................................  

(три имена – за физически лица или наименование – за юридически лица и ЕТ) 

със седалище и адрес на управление: ………………................................................................ 
………………………………………., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията  с ЕИК: ……………………………, представлявано от ……………………                                                                                       
………………………………………………………………………………………………………..  
   (три имена на управителя, изп. директор, упълномощения представител) 

с ЕГН: …...…………………......, адрес за кореспонденция:………………………………. 
…………..……………………………………………………………………………………………
………………………………….…... и тел. за връзка: …………………………………………… 
    

Банковата сметка на ЕТ/ЮЛ в банка ………………………….…………………………… е 
следната: IBAN:  …………………………………..……………….…, BIC: ……………..……… 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
      С настоящото предложение заявявам, че представляваното от мен дружество/ ЕТ желае 
да участва в публично оповестения конкурс, открит със Заповед № 251/10.02.2017 г.  на 
Директора на НУ „Ил. Р. Блъсков“ – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 396 по 
протокол № 16 от 26.01.2017 год. на Общински съвет – Шумен, за отдаване под наем за 
срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, АОС 
№0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН за продажба на 
безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с обща площ от 47 кв. м., находящ се в 
сградата на Начално училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9. 

I. ПРЕДСТАВЯНЕ на кандидата: 
Представляваното от мен дружество/едноличен търговец е регистрирано през 
………………………… с решение №……../……………..г. на Окръжен съд – гр. …………… 
То развива дейност и е специализирано в …………….…………………………………..…….. 
………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………..………………….……………... 
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 

 
II.  СПИСЪК на документите, които представяме: 
В съответствие, както с изискванията на Наредбата за провеждане на публични 

търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 
общинско имущество, приета от Общински съвет – Шумен, така и с условията на 
конкурсната документация, с настоящото предложение за участие в конкурса представяме 
следните изискуеми документи (моля отбележете, като оградите, тези от посочените, които представяте): 

1)  Заверено копие от документ за самоличност - когато кандидатът е 
физическо лице;  

2) Заверено копие от удостоверение за актуалното състояние, издадено с дата 
до три месеца преди датата на провеждане на конкурса - когато кандидатът е юридическо 
лице или едноличен търговец; 

3)  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че кандидатът се представлява 
от пълномощник при подписването на заявлението и документите към него, респ. за 
участието в конкурса; 

4)  Декларация от лицето, което представлява юридическото лице, че търговеца 
не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация - по образец; 

5)  Декларация, че участникът няма непогасени задължения към община 
Шумен с настъпил падеж - по образец; 

6)  Документ за внесен депозит за участие в конкурса в размер на 235,00 лв. по 
посочената банкова сметка - в оригинал; 

7)  Декларация за приемане на клаузите на договора - по образец, ведно с 
проекта на договор за наем, който не се попълва; 

8)  Декларация за оглед - по образец; 
9)  Инвестиционно предложение - по образец, представляващо разработка за 

извършване на инвестиции/ремонт в обекта, съгласно условията на конкурса; 
10) Ценово предложение - по образец; 
11) Заверено копие от документа (решението) за регистрация на ЮЛ; 

 
 
 
...........02.2017 г.                                           С уважение: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                      (подпис на участника или на неговия законен представител и печат) 
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ДО ДИРЕКТОРА 
НА НУ „ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ“   
ГР. ШУМЕН 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична 
общинска собственост, АОС № 0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН 

ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с 
обща площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално училище „Ил. Р. 

Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9 
 
от ..................................................................................................................................................  

(три имена – за физически лица или наименование – за юридически лица и ЕТ) 

със седалище и адрес на управление: ………………............................................................... 
………………………………………., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията  с ЕИК: ……………….…………………………, представлявано от                                                                                        
………………………………………………………………………………………...……………...  
   (три имена на управителя, изп. директор, упълномощения представител) 

с ЕГН: …...…………………........ и тел. за връзка: ……………..………………………………. 
Банковата сметка на ЕТ/ЮЛ в банка ………………………….………………..……………… е 
следната:IBAN:  …………………………………..……………...….., BIC: …………………...… 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

      Представляваното от мен дружество/ЕТ, като участник в настоящия публично 
оповестен конкурс, открит със Заповед № 251/10.02.2017 г. на Директора на НУ „Илия Р. 
Блъсков“   – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 396 по протокол № 16 от 26.01.2017 
год. на Общински съвет – Шумен, с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години 
на част от имот – публична общинска собственост, АОС №0651/19.05.2000 г., 
представляващ УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, 
пакетирани храни и закуски, с обща площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално 
училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9, 

 
ПРЕДЛАГА 

месечна наемна цена за квадратен метър в размер на (цифром): ……………..……лв.                    
(словом) …………….......................................................................................................................  или 
общо за цялото помещението от 47 кв. м. - в размер на (цифром): ……………………..…лв. 
(словом)  ..............................................................................................................................  на месец.  
      

 
...........02.2017 г.                                           С уважение: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                          (подпис на участника или на неговия законен представител и печат) 
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ДО ДИРЕКТОРА 
НА НУ „ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ“   
ГР. ШУМЕН 

 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична 
общинска собственост, АОС № 0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН 

ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с 
обща площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално училище „Ил. Р. 

Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9  
 
от .........................................................................................................................................................  

(три имена – за физически лица или наименование – за юридически лица и ЕТ) 

със седалище и адрес на управление: ………………..................................................................... 
………………………………………….…., регистрирано в Търговския регистър към Агенция 
по вписванията  с ЕИК: ……………….…………………………, представлявано от                                                                                        
……………………………………………………...………………………………………………...  
   (три имена на управителя, изп. директор, упълномощения представител) 

с ЕГН: …...…………………...... и тел. за връзка: …………………………….………………… 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

      Представляваното от мен дружество/ЕТ, като участник в настоящия публично 
оповестен конкурс, открит със Заповед № 251/10.02.2017 г. на Директора на НУ „Илия Р. 
Блъсков“   – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 396 по протокол № 16 от 26.01.2017 
год. на Общински съвет – Шумен, с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години 
на част от имот – публична общинска собственост, АОС №0651/19.05.2000 г., 
представляващ УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, 
пакетирани храни и закуски, с обща площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално 
училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9, 
 

ПРЕДЛАГА 
Да инвестира в наетия обект, предмет на настоящия конкурс, сума в размер на 

(цифром) ……………лв. (словом) ……………........................................................................................ 
за извършване на ремонтни дейности, а именно: ………………..………………….……… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
и/или други инвестиции, а именно (моля посочете конкретно какви):…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………..……………………...... 
 Инвестицията ще извършим в срок от (словом): ……………… месеца от 
сключването на договора за наем. 
 
...........02.2017 г.                                           С уважение: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                      (подпис на участника или на неговия законен представител и печат) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за оглед на обекта  

                    
Долуподписаният………………………………………………………………………………...… 
с ЕГН ……………………………. и постоянен адрес: ………………………………………, 
притежаващ лична карта №……………………………..., издадена на ……………………, от 
МВР - …………………………………, в качеството си на …………………………………….... 

   (управител, изпълнителен директор, упълномощен представител) 

на ………………………………………………………………………………….……………....,  

(изписва се наименованието на юридическото лице и правноорганизационната му форма – ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.) 

със седалище и адрес на управление ………………….………………………………………… 

…………………………, с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………….…………., телефон за 
връзка: ……………………………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че на ......……02.2017 г. извърших оглед на обекта – предмет на публично оповестен 
конкурс, открит със Заповед № 251/10.02.2017 г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“   – 
гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 396 по протокол № 16 от 26.01.2017 год. на 
Общински съвет – Шумен, с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 
част от имот – публична общинска собственост, описан в АОС №0651/19.05.2000 г., 
представляващ УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, 
пакетирани храни и закуски, с обща площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално 
училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9. 

Запознат съм със състоянието на обекта УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН, с обща площ от 
47 кв. м., находящ се в двора на НУ „Илия Р. Блъсков“ – гр. Шумен. Същият може да се 
ползва по предназначението, за което се отдава под наем.  

Забележки (моля посочете конкретни, ако имате такива по отношение на обекта, предмет на процедурата): ………… 
………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
............02.2017 г.                                           Декларатор: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                       (подпис) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва от управителите, членовете на управителните органи или упълномощени представители на 
фирмата-участник, направили огледа. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                

Долуподписаният……………………………………………………………………….… с 
ЕГН ……………………………. и постоянен адрес: ………………………………………, 
притежаващ лична карта №……………………………..., издадена на ……………………, от 
МВР - …………………………………, в качеството си на …………………………………….... 

   (управител, изпълнителен директор, упълномощен представител) 

на ………………………………………………………………………………….……………......,  

(изписва се наименованието на юридическото лице и правноорганизационната му форма – ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.) 

със седалище и адрес на управление ………………….……………………………………..…… 

…………………………………………, с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………….………….,    
като участникът в провеждания публично оповестен конкурс, открит със Заповед 
№251/10.02.2017 г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“   – гр. Шумен, в изпълнение на 
Решение № 396 по протокол № 16 от 26.01.2017 год. на Общински съвет – Шумен, с 
предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична 
общинска собственост, описан в АОС №0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН 
ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с обща 
площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. 
Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9,   

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1) Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност. 
2) Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. 
 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

............02.2017 г.                                           Декларатор: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                       (подпис) 

 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва от управителите, членовете на управителните органи или 
упълномощени представители на фирмата-участник.  В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се 
отнася за техните представители в съответния управителен орган; 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                 

Долуподписаният……………………………………………………………………….… с 
ЕГН ……………………………. и постоянен адрес: ………………………………………, 
притежаващ лична карта №……………………………..., издадена на ……………………, от 
МВР - …………………………………, в качеството си на …………………………………….... 

   (управител, изпълнителен директор, упълномощен представител) 

на ………………………………………………………………………………….……………....,  

(изписва се наименованието на юридическото лице и правноорганизационната му форма – ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.) 

със седалище и адрес на управление ………………….………………………………………… 

…………………………………………, с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………….………….,   

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че към датата на подаване на настоящата декларация представляваното 
от мен юридическо лице/едноличен търговец - участникът в провеждания 
понастоящем публично оповестен конкурс, открит със Заповед № 251/10.02.2017 г. на 
Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“   – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 396 по 
протокол № 16 от 26.01.2017 год. на Общински съвет – Шумен, с предмет: Отдаване под 
наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, 
описан в АОС №0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН за 
продажба на безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с обща площ от 47 кв. 
м., находящ се в сградата на Начално училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. Шумен, ул. 
„Христо Смирненски“ № 9:  

1) не е обявявано в несъстоятелност, нито е в производство за обявяване 
в несъстоятелност; 

2) 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 отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

............02.2017 г.                                           Декларатор: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                       (подпис) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                 

Долуподписаният……………………………………………………………………….… с 
ЕГН ……………………………. и постоянен адрес: ………………………………………, 
притежаващ лична карта №……………………………..., издадена на ……………………, от 
МВР - …………………………………, в качеството си на …………………………………….... 

   (управител, изпълнителен директор, упълномощен представител) 

на ………………………………………………………………………………….……………....,  

(изписва се наименованието на юридическото лице и правноорганизационната му форма – ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.) 

със седалище и адрес на управление ………………….………………………………………… 

…………………………………………, с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………….………….,   

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че към датата на подаване на настоящата декларация представляваното от мен 
юридическо лице/едноличен търговец - участникът в провеждания понастоящем 
публично оповестен конкурс, открит със Заповед № 251/10.02.2017 г. на Директора на НУ 
„Илия Р. Блъсков“   – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 396 по протокол № 16 от 
26.01.2017 год. на Общински съвет – Шумен, с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 
(пет) години на част от имот – публична общинска собственост, описан в АОС 
№0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН ПАВИЛИОН за продажба на 
безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с обща площ от 47 кв. м., находящ се в 
сградата на Начално училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 
9, няма непогасени задължения към Община Шумен с настъпил падеж. 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

............02.2017 г.                                           Декларатор: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                       (подпис) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                 

Долуподписаният……………………………………………………………………….… с 
ЕГН ……………………………. и постоянен адрес: ………………………………………, 
притежаващ лична карта №……………………………..., издадена на ………….…………, от 
МВР - …………………………………, в качеството си на …………………………………….... 

  (управител, изпълнителен директор, упълномощен представител) 

на ………………………………………………………………………………….………..……....,  

(изписва се наименованието на юридическото лице и правноорганизационната му форма – ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.) 

със седалище и адрес на управление ………………….………………………………………… 

…………………………………………, с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………….………….  
-  участникът в провеждания публично оповестен конкурс, открит със Заповед 
№251/10.02.2017 г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“   – гр. Шумен, в изпълнение на 
Решение № 396 по протокол № 16 от 26.01.2017 год. на Общински съвет – Шумен, с 
предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична 
общинска собственост, описан в АОС №0651/19.05.2000 г., представляващ УЧИЛИЩЕН 
ПАВИЛИОН за продажба на безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, с обща 
площ от 47 кв. м., находящ се в сградата на Начално училище „Ил. Р. Блъсков” - гр. 
Шумен, ул. „Христо Смирненски“ № 9,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора за наем, който е 
неразделна част от конкурсната документация и приемам клаузите му. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

............02.2017 г.                                           Декларатор: ..................................... 
Гр.  Шумен                                                       (подпис) 
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