ДО ДИРЕКТОРА
НА ППМГ „Нанчо Попович“
ГР. ШУМЕН

ЗАЯВЛЕ Н И Е
за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
АОС № 0261/14.07.1998 г., представляваща училищна закусвалня, с площ от 36 кв. м.,
находяща се в сутеренния етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен,
ул. „Кирил и Методий“ № 68, при спазване на Наредба № 37/21.07.2009 г. за
здравословно хранене на учениците, съгласно Решение № 172 по протокол № 10 от
25.06.2020 г. на Общински съвет – Шумен
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: …...…………………………, с л. к. № ……………………………/……………....г.,
издадена от МВР - …………………………………………………………………………….
адрес за кореспонденция:…………………………………………………………………….
…………..…………………………………………………………………….…………………
……………………………..………
и
тел.
за
връзка:
…………………………………………
Банковата сметка на ЕТ/ЮЛ в банка ……………….…………………………… е
следната:
IBAN: ……………………………………….…………………………..……………………..,
BIC: ……………..………………

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото предложение/заявление заявявам, че представляваното от мен
дружество/ ЕТ желае да участва в публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед
№ РД 12-623/07.07.2020 г. на Директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в
изпълнение на Решение № 172 по протокол № 10 от 25.06.2020 год. на Общински съвет
– Шумен за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот – публична
общинска собственост АОС № 0261/14.07.1998 г., представляваща училищна
закусвалня, с площ от 36 кв. м., находяща се в сутеренния етаж в сградата на ППМГ
„Нанчо Попович“ - гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68, при спазване на Наредба
№37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
I. ПРЕДСТАВЯНЕ на участника:

Представляваното от мен дружество/едноличен търговец е регистрирано през
…………… с решение №…../…………..г. по търг. дело №……../……….г. на Окръжен
съд – гр. …………… То развива дейност и е специализирано в …………….……………..
………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………..………………….…………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………..……….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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 тръжната документация, с настоящото предложение/заявление за участие
в конкурса представяме следните изискуеми документи (моля отбележете, като оградите, тези от
посочените, които представяте):

1) Нотариално заверено пълномощно, в случай, че кандидатът се
представлява от пълномощник при подписването на заявлението и документите към
него, респ. за участието в търга;
2) Декларация от лицето, което представлява юридическото лице, че
търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация по образец;
3) Декларация от лицето, което представлява юридическото лице, че не е
лишено от право да упражнява търговска дейност и че не е осъждан с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността или стопанството - по утвърден
образец;
4) Декларация от участника/кандидата за информирано съгласие и
доброволно предоставяне на лични данни - по образец;
5) Документ за внесен депозит за участие в търга в размер на 195,48 лв. по
посочената банкова сметка - в оригинал;
6) Декларация за приемане на клаузите на договора - по утвърден образец,
ведно с проекта на договор за наем, който не се попълва и подписва;
7) Декларация за оглед - по утвърден образец;
8) Ценово предложение - по утвърден образец, в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис “предлагана цена”;

..........07.2020 г.

С уважение: .....................................

(подпис на участника или на неговия законен представител и

Гр. Шумен
печат)

ДО ДИРЕКТОРА
НА ППМГ „Нанчо Попович“
ГР. ШУМЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
АОС № 0261/14.07.1998 г., представляваща училищна закусвалня, с площ от 36 кв. м.,
находяща се в сутеренния етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен,
ул. „Кирил и Методий“ № 68, при спазване на Наредба № 37/21.07.2009 г. за
здравословно хранене на учениците, съгласно Решение № 172 по протокол № 10 от
25.06.2020 г. на Общински съвет – Шумен
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 ЕТ, управителя, изп. директор, упълномощения представител)

с ЕГН: …...…………………........ и тел. за връзка: ………………..…………………………
Банковата сметка на ЕТ/ЮЛ в банка ………………………….………………..…………е:
IBAN: …………………………………..………………………………….…………………..,
BIC: ……………...………………
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Представляваното от мен дружество/ЕТ, като участник в настоящия публичен търг
с тайно наддаване, открит със Заповед № РД 12-623/07.07.2020 г. на Директора на
ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 172 по протокол №
10 от 25.06.2020 год. на Общински съвет – Шумен за отдаване под наем за срок от 5
години на части от имот – публична общинска собственост АОС № 0261/14.07.1998 г.,
представляваща училищна закусвалня, с площ от 36 кв. м., находяща се в сутеренния
етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68,
при спазване на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците,
ПРЕДЛАГА:
Месечна наемна цена за квадратен метър от обекта – в размер на (цифром):
……………..…лв. / (словом):…………….............................................................., или
ОБЩО за целия отдаван под наем обект, предмет на настоящия търг,
ПРЕДЛАГА месечна наемна цена в общ размер на (цифром): ………………………лв.
(словом) ......................................................................................................................................

Известно ми е, че върху сумата за месечна наемна цена за обекта – предмет на
настоящия търг, не се дължи (начислява) ДДС.
..........07.2020 г.
Гр. Шумен

С уважение: .....................................
(подпис на участника или на неговия законен представител и

печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за оглед на обекта
Долуподписаният………………………………………………………………………………
...… с ЕГН ……………………………. и постоянен адрес: …………..………………..……
…………………….……………, притежаващ лична карта №……………………………...,
издадена на ……………………г., 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 ......… юли 2020 г. извърших оглед на обекта – предмет на публичен търг с тайно
наддаване, открит със Заповед № РД 12-623/07.07.2020 г. на Директора на ППМГ
„Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 172 по протокол № 10 от
25.06.2020 год. на Общински съвет – Шумен за отдаване под наем за срок от 5 години
на части от имот – публична общинска собственост АОС № 0261/14.07.1998 г.,
представляваща училищна закусвалня, с площ от 36 кв. м., находяща се в сутеренния
етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68,
при спазване на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Запознат съм със състоянието на обекта, предмет на настоящия търг, находящ се
в сутеренния етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен, ул. „Кирил и
Методий“ № 68. 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.
............07.2020 г.
Гр. Шумен

Декларатор: .....................................
(подпис)

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва от управителите, членовете на управителните органи или упълномощени представители на
фирмата-участник, направили огледа.

ДЕКЛАРАЦИЯ

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
публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД 12-623/07.07.2020 г. на
Директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 172
по протокол № 10 от 25.06.2020 год. на Общински съвет – Шумен за отдаване под наем
за срок от 5 години на части от имот – публична общинска собственост АОС №
0261/14.07.1998 г., представляваща училищна закусвалня, с площ от 36 кв. м., находяща
се в сутеренния етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен, ул. „Кирил и
Методий“ № 68, при спазване на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене
на учениците,
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.

............07.2020 г.
Гр. Шумен

Декларатор: .....................................
(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.

ДЕКЛАРАЦИЯ

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 публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №
РД 12-623/07.07.2020 г. на Директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в
изпълнение на Решение № 172 по протокол № 10 от 25.06.2020 год. на Общински
съвет – Шумен за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот –
публична общинска собственост АОС № 0261/14.07.1998 г., представляваща
училищна закусвалня, с площ от 36 кв. м., находяща се в сутеренния етаж в сградата
на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68, при спазване
на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците:
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.

............07.2020 г.
Гр. Шумен

Декларатор: .....................................
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ
За информирано съгласие и доброволно предоставяне на лични данни
Долуподписаният…………………………………………………………….....……………
…….с
ЕГН
…………………………….
и
постоянен
адрес:
…………………………………, притежаващ лична карта №……………………………...,
издадена на …………..………..г. 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,
във връзка с участие в публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД 12623/07.07.2020г. на Директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в изпълнение
на Решение № 172 по протокол № 10 от 25.06.2020 год. на Общински съвет – Шумен за
отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот – публична общинска
собственост, АОС №0261/14.07.1998 г., представляваща училищна закусвалня, с площ
от 36 кв. м., находяща се в сутеренния етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр.
Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68, при спазване на Наредба №37/21.07.2009 г. за
здравословно хранене на учениците, с настоящото заявявам, че давам доброволно,
изричното
си
информирано
съгласие
на
ПРОФИЛИРАНА
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ", ЕИК по Булстат:
000922747 и административен адрес: гр. Шумен, ул. ”Кирил и Методий” № 68,
представлявано от Вилиола Любенова - Директор, в качеството му на администратор
и обработващ лични данни за събиране, използване и обработване на предоставените
му доброволно от мен мои лични данни.
Информиран съм предварително и подробно от горепосочения администратор и
обработващ лични данни за основанията за обработване на лични данни, свързани със
законосъобразността на обработването им, според Общ регламент за защита на личните
данни (ЕС) 679/2016, а именно:
 че обработването е необходимо за целите на легитимни интересни на ППМГ
„Нанчо Попович“ - гр. Шумен, свързан с провеждането на тръжна процедура за
отдаване под наем на общински имот, предоставен на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр.
Шумен, както и е необходимо за спазването на законови задължения и/или за
сключване и изпълнение на договор;

на основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
Информиран съм предварително и подробно за целите, за които се събират и
обработват предоставените от мен мои лични данни на горепосочения администратор и
обработващ лични данни, а именно: за да ми предостави предлаганите от него услуги,
както и за връзка с мен по повод участието ми (пряко или косвено) в провеждана от
него тръжна процедура и за други разрешени или незабранени от законодателството
цели.
Във връзка и за постигане на така посочените цели, давам ИЗРИЧНОТО СИ
СЪГЛАСИЕ на този администратор и обработващ лични данни, при необходимост и в
мой интерес, по негова преценка или по силата на закон - да предоставя събраните за
мен лични данни, на други администратори и обработващи лични данни, като например
Община Шумен и др., за постигане на горните цели.
Администраторът ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен ме уведоми, че ще
съхранява предоставените от мен лични данни за срок не по-дълъг от 5 (пет) години,
след изтичане срока на сключен договор за наем, във връзка с проведената тръжна
процедура.
Информиран съм за правата си да изисквам от администратора достъп до
коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им,
за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на
данните.
Преди да дам настоящото съгласие за горното, бях информиран за правото си да
оттегля така даденото от мен съгласие по всяко време, като съм наясно, че оттеглянето
на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването, основано на
даденото преди оттеглянето му съгласие.
Информиран съм за правото да подавам жалба до надзорен орган – Комисията за
защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
телефон:
02/91-53-519,
електронна
поща:
kzld@cpdp.bg
и
интернет
страница: www.cpdp.bg, както и за възможността при отказ по чл.54, ал.3, по чл. 55, ал.
3 и ал. 4 и чл. 56, ал. 6 и ал. 7 от Закона за защита на личните дънни да упражня правата
си чрез комисията.
Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на
решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: 054/85023 и 054/
85024


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

............07.2020 г.
Гр. Шумен

Декларатор: .....................................
(подпис)

………………………………………………………………………………
(три имена)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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
публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД 12-623/07.07.2020 г. на
Директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в изпълнение на Решение № 172
по протокол № 10 от 25.06.2020 год. на Общински съвет – Шумен за отдаване под наем
за срок от 5 години на части от имот – публична общинска собственост АОС №
0261/14.07.1998 г., представляваща училищна закусвалня, с площ от 36 кв. м., находяща
се в сутеренния етаж в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен, ул. „Кирил и
Методий“ № 68, при спазване на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене
на учениците,
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора за наем, който е
неразделна част от тръжната документация и приемам клаузите му.
2. В случай, че с представляваният от мен участник, се сключи договор за
отдаване под наем на обекта, предмет на настоящия търг, се задължавам същият да
ползва наетия обект само в съответствие с неговото предназначение –
закусвалня/бюфет за продажба на пакетирани храни и закуска, минерална вода и
безалкохолни напитки, при спазване на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно
хранене на учениците и др. относими актове по действащото българско
законодателство, без да се препятства учебния процес и осъществяването на
служебните задължения на учителите и служителите в училището.

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

...........07.2020 г.
Гр. Шумен

Декларатор: .....................................
(подпис)

