
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 
Настоящето заявление е подадено от:................................................................., 

/фирма на участника и ЕИК, три имена и ЕГН на ФЛ/ 
 
със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: ........................................ 
 
...................................................................................................................................., 
 
представлявано от .................................................................. - ............................... 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Заявявам, че желая да участвам в публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем за срок от пет стопански години, считано от 01.10.2017 г., 
на поземлен имот с идентификатор 20184.2.2 по КККР на гр. Две могили, с 
площ на имота 52054 кв.м., с адрес на имота гр. Две могили, общ. Две могили, 
обл. Русе, местност „ПРЪЧКАЛЪКА”, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: поземлен имот със 
смесен начин на трайно ползване, при граници и съседи: позелени имот с 
идентификатори 20184.61.366; 20184.78.364; 20184.77.355; 20184.2.3 и 
20184.141.30.. 

Заявявам, че съм запознат с обекта, предмет на търга и се считам 
обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с настоящото 
заявление до изтичане на 45 /четиридесет и пет/ дни от деня на провеждане на 
търга. 

 

При неизпълнение на горното, депозитът ми за участие не се 
възстановява. 

 

 
Дата: ......................                                                Заявител : 

/подпис и печат/ 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
от 

..................................................................................................................................................

. 
/фирма на участника и ЕИК, три имена и ЕГН на ФЛ/ 

 
със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: .................................................. 
 
..............................................................................................................................................., 
 
представлявано от ........................................................................ - ....................................   
 

               Декларирам, че съм запознат/а/ с тръжните условия и приемам клаузите на 

проекто-договора на търга с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот 

с идентификатор 20184.2.2 по КККР на гр. Две могили, с площ на имота 52054 кв.м., 

с адрес на имота гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, местност 

„ПРЪЧКАЛЪКА”, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: поземлен имот със смесен начин на трайно ползване. 

  

 

дата____________                                          Подпис __________ 

 гр. Две могили                                                                                              /печат/  



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За извършен оглед 

 

от 

 

................................................................................................................................................ 
/фирма на участника и ЕИК, три имена и ЕГН на ФЛ/ 

 
със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: .................................................. 
 
..............................................................................................................................................., 
 
представлявано от ........................................................................ - .................................... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Извърших оглед на място и получих необходимата ми информация за всички 

условия по търга с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с 

идентификатор 20184.2.2 по КККР на гр. Две могили, с площ на имота 52054 кв.м., с 

адрес на имота гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, местност 

„ПРЪЧКАЛЪКА”, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: поземлен имот със смесен начин на трайно ползване. 

 

 

дата____________                                          Подпис __________ 

 гр. Две могили                                                                                              /печат/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
Долуподписаният/ната…....................................................................................................................... 
 
с лична карта №....................................., издадена на ……......................…... от ............................... 
 
с ЕГН......................................................, в качеството ми на .............................................................. 

                                                                                                       (посочете длъжността) 
 на ......................................................................................................, ЕИК ...........................................  

            (посочете фирмата на участника) 
със седалище и адрес на управление: ................................................................................................. 
 
тел.: ......................................., ел. поща: ...................................................., 
 
в качеството си на участник в търг с явно наддаване за отдаване по наем на поземлен имот с 
идентификатор 20184.2.2 по КККР на гр. Две могили, с площ на имота 52054 кв.м., с адрес на 
имота гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, местност „ПРЪЧКАЛЪКА”, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: поземлен имот със смесен 
начин на трайно ползване с настоящата 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Нямам изискуеми парични задължения към ПГСС „К. А. Тимирязев”. 
2. Нямам изискуеми парични задължения към община Две могили. 
 
Запознат съм с наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК за попълване на 

декларация с невярно съдържани. 
 

 
 
дата: .......................       Декларатор:…………………………….. 
 
гр. ................................                             ( ......................................................................................................)     

    (подпис;  три имена)  


	ДЕКЛАРАЦИЯ

