
Услуга № 2020 ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ТРЯВНА

З А Я В Л Е Н И Е

За предоставяне на помещения- частна общинска собственост без търг или конкурс за
нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации,
съгласно чл.21,ал.3 и ал.6 от НРПУРОИ за срок до края на мандата на Народното събрание

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

/наименование на партията или организацията /

Представляван/а от ......................................................................................... ЕГН..........................

Живущ.................................................................................................................................................

/ град,село, улица, № ,вх. Ап.ет. /

Уважаеми г-н Кмет,

Моля  да ми бъде отдадено под наем без търг или конкурс за нуждите на ........................

............................................................помещение с площ от .....................кв.м , находящо се в
гр.Трявна, ул.....................................................................................................................................

Изисквания:

 Политическата партия да е постигнала резултати над  1% от действителните гласове
на последните парламентарти избори;

 Политическата партия да има над 1% от общия брой на депутатите, ако е в състава
на парламентарно представена коалиция;

 Наличие на подходящо общинско свободно помещение - офис;
 Партиите да имат общинска структура на територията на община  Трявна;
 Политическата партия да не притежава друго помещение за осъществяване на

дейността си;
 Да нямат задължения към Общината.

Необходими  документи:

1. Копие от съдебна регистрация на партията или организацията.
2. Декларация, че местната структура на партията или организацията не притежава

друго помещение за задоволяване на същите нужди.
3. Декларация за финансовото състояние на местната структура на партията или

организацията, от която е видно, че е възможно заплащането на наема и консумативите.
4. Декларация, че партията има общинска структура на територията на община

Трявна.
5. Оригинал или заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт

на лицето, представляващо съответната партия.
6. Удостоверение,  за наличие / липса на задължения към община Трявна.

Дата..................                                                             Подпис / печат/  .............

Община Трявна е регистрирана като администратор на лични данни по Закона за защита на
личните данни. Предоставените от Вас лични данни са защитени съгласно закона.



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният................................................................................................................................Пре

дставител на местната структура на политическа партия..............................................

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

Живущ в гр.....................................ул.........................................................................................

с  ЛК №...................................издадена на .................................................

от........................................ЕГН............................................декларирам че, партията не
притежава друго помещение .

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по НК.

Дата ......................... ПОДПИС:................................

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ФИНАНСОВОТО  СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА

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

Представител на местната структура на политическа партия..............................................
.......................................................................................................................................................

Живущ в гр.....................................ул.........................................................................................

с  ЛК №...................................издадена на ......................................................................

от........................................ЕГН............................................декларирам че, партията е в
състояние да заплаща наема за ползваното помещение и консумативите.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по НК.

Дата............................. ПОДПИС.....................



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният................................................................................................................................Пре

дставител на местната структура на политическа партия..............................................

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

Живущ в гр.....................................ул.........................................................................................

с  ЛК №...................................издадена на .................................................

от........................................ЕГН............................................декларирам че, партията не
притежава друго помещение .

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по НК.

Дата ......................... ПОДПИС:................................


