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 Приложение № 6 

 

  

       До  

Председателя на комисията, 

назначена със Заповед № Р-15 от 

21.01.2021 г. на министър-

председателя на Република България 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

За получаване на сканирано копие от приложение № 5 от документацията за възлагане 

на концесия за част от морски плаж „Сахара 1“, община Варна, област Варна 

 

Уважаема г-жо Председател,  

 

Долуподписаният/ата.………………………………….……………………………, с 

ЕГН……………………., в качеството ми на ……….…………………………………...….. 

(посочете лично за физическо лице или длъжността в ЮЛ) на 

…………………………………………………………………………. (посочете фирмата на 

участника) – участник/член на обединение участник (относимото се подчертава) в открита 

процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Сахара 1“, находящ се в 

община Варна, област Варна, заявявам желанието си да получа сканирано копие от 

приложение № 5 от документацията за концесията за морския плаж: 
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1 Специализирана карта на морски плаж „Сахара 1“- 1 брой страници;  

2 Схема на морски плаж „Сахара 1“- 1 брой страници;  

3 Координатен регистър на точките, определящи общата площ на морски плаж 

„Сахара 1“- 2 броя страници;  

4 Координатен регистър на точките, определящи активната площ на морски плаж 

„Сахара 1“- 2 броя страници;  

5 Акт за изключителна държавна собственост № 1491/17.03.2015 г. за морски плаж 

„Сахара 1“- 2 броя страници. 

 

Запознат/а съм с целта, за която предоставям личните си данни. 

 

 

ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ: 

     _________________________________________ 

(длъжност, трите имена, подпис на търговеца/ФЛ) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Долуподписаният/ата……………………………………….…………………………

……..., ЕГН…………………..………., в качеството ми на 

……….………………………………..………..(посочете лично за физическо лице или 

длъжността в ЮЛ) на ……………….…………………………………………………. 

(посочете фирмата на участника) – участник/член на обединение участник (относимото се 

подчертава) в открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж 

„Сахара 1“, находящ се в община Варна, област Варна 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Че участникът ще използва получените сканирани копия на документите, 

приложение № 5 към Условия и ред само и единствено с цел изготвяне на заявление и 

оферта за участие в открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж 

„Сахара 1“, находящ се в община Варна, област Варна и няма да разгласява/м данните, 

съдържащи се в тях. 

  

Запознат/а съм с целта, за която предоставям личните си данни. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

  

 

 

……………………. г.           ДЕКЛАРАТОР: ……………………. 

(дата на подписване)                                                          (три имена, подпис) 
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