ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – общ. /четиринадесет/ от квартал 45 /четиридесет
и пет/ с площ 900.00м2 /деветстотин квадратни метра/ по одобреният регулационен план на село
Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2469 от 22.08.2018 г., при начална тръжна
цена 4200.00 лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. /шест/ от квартал 45 /четиридесет и пет/ с
площ 1220.00м2 /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/ по одобреният регулационен план на
село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 710 от 04.07.2011 г., при начална
тръжна цена 5700.00 лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII – общ. /седемнадесет/ от квартал 45 /четиридесет
и пет/ с площ 899.00м2 /осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/ по одобреният
регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2472 от
22.08.2018 г., при начална тръжна цена 4200.00 лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII – общ. /осемнадесет/ от квартал 45 /четиридесет
и пет/ с площ 900.00м2 /деветстотин квадратни метра/ по одобреният регулационен план на село
Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2473 от 22.08.2018 г., при начална тръжна
цена 4200.00 лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – „За производствена складова база“ в квартал 4
/четири/ с площ 21295.00м2 /двадесет и една хиляди двеста деветдесет и пет квадратни метра/ по
одобреният регулационен план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, актуван с
АЧОС № 2483 от 03.07.2020 г., при начална тръжна цена 69 900 лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – „За производствена складова база“ в квартал 4
/четири/ с площ 2068.00м2 /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/ по одобреният
регулационен план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2482 от
03.07.2020 г., при начална тръжна цена 9 100 лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – „За производствена складова база“ в квартал 4
/четири/ с площ 4255.00м2 /четири хиляди двеста петдесет и пет квадратни метра/ по одобреният
регулационен план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2481 от
03.07.2020 г., при начална тръжна цена 18 600 лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

Заявление за участие в търг с явно наддаване
от …………………………………………………...……………….. ЕГН …………….………………..
/трите имена на участника/
от ...……………………………………..………………...…… ЕИК/Булстат ……………………….…
/за ЕТ, юридически лица/
представлявано от …………………...………………………………...…. ЕГН ……………………….
адрес: гр.(с.) …………………….…., община ……..…….…..………., област …...…………………...
ул./ж.к. ……………………………………………………………..…...……………………..……..…...
телефон: …………………………., e – mail: …………………….…………….…………...……………
чрез ……………………………………………….…….…..……..… ЕГН ………..……………………
/трите имена на пълномощник/
адрес: гр. (с.) …………….…………, община ……………..………, област ……….….…..…………..
ул./ж.к. …………………………………………………………………………..…………...……...……
пълномощно № ……………………, заверено на ……………….…. от ………….....…………….…...
/попълва се само в случай на упълномощаване/
Господин Кмет,
Заявявам, да бъда допуснат/а/ до участие в откритият от община Никола Козлево със
Заповед № РД – 406/20.10.2020 г. търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, както следва:
− Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. в квартал 64 /шестдесет и четири/ с площ
800.00м2 /осемстотин квадратни метра/ по одобреният регулационен план на село Каравелово,
община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2485 от 28.08.2020 г., при начална тръжна цена 3200
лв. без ДДС.

дата: ………………
гр.(с.) ……………..

С уважение: /…………………./
подпис/печат

