
 

        ДО КМЕТА НА 

        ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

За физически лица: 

От………………………………………………………………………………………………………… 

Постоянен адрес: гр./с./ ………………………………………………., ул. ………………………… 

………………………………… №……, ЕГН……………………… л. к. №……………/……… год. 

МВР гр. ..………………….. 

 

За юридически лица: 

От................................................................................................................................................................ 

Постоянен адрес: гр./с./ ..............................ул............................................................................... №..... 

ЕГН .................................лична карта № ....................../................год. МВР гр..................................... 

в качеството си на представител на: ………………………………………………………………….. 

................................………………… със седалище и адрес на управление: гр./с./ 

……………………………..………………………..,ул.……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..…………..№ ……… 

ЕИК................................ 

 

 Господин Кмет, 

Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в обявеният от Община Никола Козлево с 

Заповед № РД – 168/20.05.2019 г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с 

обща площ от 44.50 м2 /четиридесет и четири цяло и петдесет стотни/, административен адрес 

на обекта с. Вълнари, община Никола Козлево, ул. „Георги Димитров“ № 15 в сградата на 

кметството в село Вълнари, представляващи: 

➢ Самостоятелен нежилищен обект, находящ се в източната част на първи етаж на 

сградата, състоящ се от помещение „репартитор“ със застроена площ от 14,40 /четиринадесет 

цяло и четиридесет стотни/ кв. м. 

➢ Самостоятелен нежилищен обект, находящ се в западната част на първи етаж на 

сградата, състоящ се от помещение „РТВ“ със застроена площ от 17,40 /седемнадесет цяло и 

четиридесет стотни/ кв. м. 

➢ Избено помещение, находящо се в сутерена на сградата със застроена площ от 12,70 

/дванадесет цяло и седемдесет стотни/ кв. м. 

 

Търгът ще проведе на 07.06.2019 година /петък/ от 09.30 часа в Заседателната зала на 

община Никола Козлево.                    

       Прилагам : 

1. Удостоверение за актуално състояние (за кооперации или субекти, регистрирани по ТЗ). 

2. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез 

пълномощник. 

3. Копие от документ за закупена тръжна документация. 

4. Копие от документ за внесен депозит за участие в търга. 

5. Декларация за съгласие. 

 

дата:        С уважение: /…………………./ 

с. Никола Козлево              подпис/печат     

 

Заявлението се депозира в деловодството на Общината! 

 

О Б Щ И Н А  Н И К О Л А  К О З Л Е В О ,  О Б Л А С Т  Ш У М Е Н                                              

пл. “23 – ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20                                                       

e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg 

mailto:obankozlevo@mail.bg

