
 

 

 

Приложение № 1 

 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, адрес: 

гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2,    

е-mail: mlsp@mlsp.government.bg 
 

 

ОО  ФФ  ЕЕ  РР  ТТ  АА  
 

 

От  ............................................................................................................... ........................., 

във връзка с представяне на офертно/и предложение/я за възмездно придобиване на 

недвижими имоти от МТСП в областните градове на територията на Република 

България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки относно реализиране на проект 

„П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално 

включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 

България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г. 

 

Долуподписаният/ната ............................................................................................ 

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

на ................................................................................................................................. 

(ФЛ/ЮЛ – собственик на имот или посредник/брокер на недвижими имоти) 

 

1. Предлагаме на вниманието Ви следния недвижим имот: 

 

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

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

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

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

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

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

(индивидуализиращи данни по отношение на имота – пълно описание по документ 

за собственост, местоположение, кадастрален идентификатор, данни за площта 

(застроена площ, общи части и прилежащи помещения), граници и съседи, информация за 
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собствеността на земята, върху която е построена сградата, в която се намира 

недвижимия имот (ако собственика на земята и собственика на имота са различни 

лица)) 

2. Офертна цена на недвижим имот: 

 

 2.1. цена за имота на кв. м.  

 

 ...............(..................................................) лева за кв. м. с включен ДДС  

(цифром и словом) 

 

 2.2. обща офертна цена на имота 

 

 ...............(..................................................) лева с включен ДДС  

(цифром и словом) 

 

3. По отношение на имота има/няма вещни тежести и/или облигационни права, 

противопоставими на трети лица.   

(излишното се зачертава и при наличие – се посочват конкретните тежести) 

 

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

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

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

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

 

4. Приложения към офертата: 

4.1. Документ/и за собственост на недвижимия имот, вкл. други документи – по 

преценка на лицето (посочват се и се прилагат); 

4.2. Снимков и/или видео материал – ........... брой снимки, ……… брой видео; 

4.3. Информация за лице за контакт (име, телефон и електронна поща) във връзка с 

възможност за осъществяване на огледи и изискване на допълнителни документи, както 

следва:. 

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

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

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

 

4.4. Копие от подписан договор за посредничество със собственика на имота (само в 

случай на подаване на оферта от посредник/брокер на недвижими имоти)  
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5. Настоящата оферта е валидна за срок от ......... (...........................) дни от 

изпращането й. 
 
 

 Гр. ..............................   Лице, депозирало офертата: 
         
 Дата ...........................   .............................................. 
        
       ................................................. 

                (име, подпис) 

 

 


