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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 
За участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти-

частна общинска собственост,открит със Заповед СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета 
на Столична община: 
1. Заявление за участие по образец,с административни сведения за участника 
/Приложение №4-оригинал/. 
2. Административни сведения за участника - по образец / съгласно Новите Конкурсни 
Правила на района, утвърдени със Заповед на Кмета на района № РВЕ19-РД09-
47/21.02.19г. да се прецени дали ще се подава отделен образец с тези данни и  сведения, 
които се съдържат в Заявлението по  т.1 -  Приложение №4./  
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от шест месеца от датата 
на подаване на заявлението за участие в конкурса.  
4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, 
съгласно  чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец. Заверени копия от удостоверение за вписване в 
регистъра по Закона за занаятите, майсторско свидетелство и Единен 
идентификационен код /БУЛСТАТ/за участници занаятчии и физически лица, които 
нямат качеството на търговец /свободни професии/. 
5. Изрично пълномощно за участие в конкурса, с нотариална заверка на подписа, когато 
се участва чрез пълномощник- в оригинал. 
6. Документ за закупена конкурсна документация за съответния обект - оригинал. 
7.  Документ за внесена гаранция за участие  в конкурса за обекта - оригинал. 
8. Декларация от участника, че фирмата не се намира в производство по обявяване в 
несъстоятелност и ликвидация - по образец Приложение № 7. 
9. Декларация за липса на задължения към Столична община и районните 
администрации по наемни договори за общински имоти - по образец Приложение  № 7. 
10. Декларация за липса на парични задължения към държавата и общината по смисъла 
на чл. 162 от ДОПК - по образец Приложение № 7 
11.  Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на личните данни от 
район „ Възраждане“- Приложение № 8 
12.  Декларация за свързаност с друг участник в конкурса – Приложение № 9 
13. Оферта за месечен наем с концепция /до 2 стр.свободен текст/ за обекта-
Приложение № 5 /оригинал/. 
14. Проект на договор-подписан и подпечатан от участника /Приложение №6 или 
Приложение №6А/. 
Забележка: Всеки представен документ, който не се изисква в оригинал, следва да бъде копие, 
заверено от представляващото  лице, надлежно оформен с подпис и печат на фирмата, в противен случай 
участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса, поради нередовност на подадените документи.  
 
Заявлението и всички задължително съпътстващи документи се подават в запечатан непрозрачен 
плик, адресиран и маркиран съгласно указанията в конкурсните книжа. 
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