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Одобрено със Заповед № РД-04-171/17.03.2021г. 
на кмета на Община Костенец 

ДО 
КМЕТА НА 
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ 

От .................................................................................................................................... . 
(трите имен.а н.а физическото лице, юридическо лице) 

За физическо лице: ЕГН ............................ ./,адрес ....................................................... . 

л.к. издадена на ................................ от МВР гр ........................................................... . 

За юридическо лице: представляващ ........................................................................... . 

със седалище и адрес на управление: ............................................................................. . 

ЕИК по Булстат ........................ /, 

За упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно: ЕГН ................................. , 

адрес ........................................................ , л.к. издадена на ................................ от МВР 

гр ............................................................ , с нотариално заверено пълномощно № ........ , 
дата, заверено от нотариус с № ...... на НК при РС гр ......................................... . 

телефон за контакт: ................................... . 

Уважаеми господин Кмет, 

Заявявам, че желая да наема без търг или конкурс, маломерни имоти от Общинския поземлен фонд 
на територията на Община Костенец, за стопанската .......................... година., както следва: 



/при повече имоти в горното поле се изписва текст „ Съгласно приложен опис" и същият се прилага 
към заявлението./ 

Запознат/а съм с условията за предоставяне под наем на маломерни имоти от ОПФ на 

общината, и във връзка с това 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1 .ИМАМ/НЯМАМ задължения към Община Костенец, /подчертава се вярното 
обстоятелство/ 

2. СЪМ /НЕ СЪМ ползвал през изминали години същите имоти, с грижата на добър стопанин 

3. СЪМ/НЕ СЪМ земеделски стопанин, който се занимава със селскостопанска дейност на

територията на Община Костенец 

Запознат/а съм, че данните, които декларирам подлежат на проверка и при установяване на 

задължения към общината няма да бъда определен за наемател на имоти от ОПФ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.За земеделски стопанин - документ, удостоверяващ регистрация като земеделски стопанин

със заверка за пререгистрация за текущата година - заверено копие; 

2.Нотариално завереното пълномощно /ако заявлението се подава от упълномощено лице/ -

заверено копие, с гриф Вярно с оригинала", подпис на физическото лице и/или на лицето, което по 

закон представлява търговеца и печат на фирмата. 

Дата .................. . 

Гр. Костенец 

Заявител .................. ............ ... . .. 



Образец№2 

Д Е К Л А Р АЦИЯ 

От ........................................................................................................... . 

/ЕТ, юридическо ИJШ физическо лице/ 

постоянен адрес/седалище и адрес на управление гр./с./ ............................... , 

Община ................ , ул ......................... № ...... , бл ..... ,вх .... ,ап ......................... . 

ЕИК по БУЛСТАТ .................. ,представлявана от 

................................................................... в качеството на ........................ . 

телефон: ....................................... . 

в качеството си на кандидат за наемане на маломерни имоти от Общинския поземлен 

фонд на територията на Община Костенец за стопанската 20 ... ./20 .... година 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

съм извършил оглед на общински недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ 

имот ........................................................................................................ . 

··············································································································в

землището на село .......................................... Община Костенец и го приемам в 

състоянието, в което се намира в момента. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност, съгласно чл.313 

отНК. 

Дата: ................. 20 ..... г. ДЕКЛАРАТОР: ................... . 

/подпис/ 



Образец№З 

ДЕК Л А Р АЦИЯ 

От ........................................................................................................... . 

/ЕТ, юридическо или физическо лице/ 

постоянен адрес/седалище и адрес на управление гр./с./ ............................... , 

Община ................ , ул ......................... № ...... , бл ..... ,вх .... ,ап ......................... . 

БИК по БУЛСТАТ .................. ,представлявана от 

................................................................... в качеството на ........................ . 

телефон: ....................................... . 

в качеството си на кандидат за наемане на маломерни имоти от Общинския поземлен 

фонд на територията на Община Костенец за стопанската 20 ... ./20 .... година 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

предоставените ми под наем заемеделски земи, представляващи следните 

имоти: ..................................................................................................... . 

в землището на село .......................................... Община Костенец, ще ползвам 

по предназначение за производство на селскостопанска продукция и няма да 

променям начина на трайно ползване 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност, съгласно чл.313 

отНК. 

Дата: ................ .20 ..... г. ДЕКЛАРАТОР: ................... . 

/подпис/ 


