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Вх.№______/______2016 г. 

      
   ДО  

   ДИРЕКТОРА НА  

   ДГ № 16 „СЛЪНЧЕВА ДЪГА“  

   ВАРНА 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И   Е 

 

Подписаният ................................................................................................................................ 

ЕГН ............................................................................................................................................... 

Като управител на........................................................................................................................ 

Заявявам участието на................................................................................................................. 

в обявения от ДГ № 16 „Слънчева дъга“ конкурс за отдаване под наем на помещения, публична 

общинска собственост, за провеждане на допълнителни образователни дейности, който ще се проведе 

на 03.11.2016г. от 14,00ч. за следните обособени позиции: 

…………………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………........................................................................... 

      Прилагам следните документи: 

1.  Заявление по образец за участие в конкурса;  

2. ЕИК ( за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията), съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя  

(за юридически лица с нестопанска цел,регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ), или документ за 

самоличност за физически лица (копие, заверено от участника) 

3. За юридически лица и еднолични търговци - съдебни удостоверения, издадени на участника, че: 

 Не е обявен в несъстоятелност; 

 Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

 Не се намира в ликвидация; 

4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 

конкурса;  

7. Платежен документ за внесен депозит; 

8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите/оригинал или копие, заверено от 

участника/  

9. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал или копие, 

заверено от участника/;  

10. Проект на договор, подписан от участника; 

10.1. Месечен график за провеждане на занятията по дни; 

10.2. Учебна програма с разпределение на дейностите за всяко занимание, която да е съобразена 

с рамковите изисквания за предучилищно образование. 

11. Свидетелство за съдимост на преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се 

наема помещението;  

12. Копие от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация 

(треньорска правоспособност) на кандидата или на преподавателите, които ще водят 

съответната образователна (спортна) дейност; 

13. Удостоверение за членство в лицензирана спортна организация; 
14. Ценово предложение в запечатан и непрозрачен плик. 

 

Дата.......................2016 г.               

 

Подпис:                                                


