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         Приложение №1 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА ПГ ПО ТРАНСПОРТ 

ГР. РАЗЛОГ, П.К. 2760 

УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №75 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 

За продажба на движими вещи – частна държавна собственост 

 

От ………………………………………………………………………………………………, 

притежаващ л.к. № ………………….., изд. на ……………………….от МВР - ………….., в 

качеството ми на ………………………..на ………………………………………………., 

регистрирано в …………………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК ……………………, със 

седалище и адрес на управление………………………………………………………… и адрес за 

кореспонденция………………………………………………………………..( за юридически 

лица)/…………………………………………………………………………., притежаващ л.к. № 

……………………………, изд. на ………………………………от МВР - 

………………………………, с посочен адрес: ……………………………………… 

……………………………………и адрес за кореспонденция ……………………………… 

…………………………………………………………… (за физически лица). 

 

Тел.:…………………………………  факс:……………………………… 

e-mail:………………………………. 

 

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, 

1. Заявявам, че желая да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи 

– частна държавна собственост. 

2. Заявявам, че ми е предоставена възможност за свободен достъп до вещите, предмет на 

настоящия търг за извършване на оглед и нямам претенции към организаторите на търга 

за необективна информация, за което прилагам декларация за извършен оглед (по 

образец на Приложение №2 от документацията за участие в търга). 
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3. Заявявам, че съм запознат с условията на търга и всички документи, включени в 

тръжните книжа и приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от условията в 

търга. 

4. Ако търгът бъде спечелен от мен, до подписване на договора, настоящето заявление ще 

представлява споразумение между мен и ПГ по транспорт, което ще бъде безусловно 

гарантирано от депозитната вноска за участие в търга. В случай, че не изплатя в срок, 

продажната цена на автомобила, с която печеля търга съгласно Ценовото ми 

предложение (по образец на Приложение №3 от документацията за участие в търга), се 

счита, че съм се отказал от сделката и депозитната ми вноска остава в полза на ПГ по 

транспорт. 

5. В случай, че не спечеля търга, моля внесеният от мен депозит да се възстанови при 

условията на тръжната документация по следната банкова сметка: 

................................................, BIC……………………………………в банка 

„………………………………………….“ АД. 

Приложения:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

(описват се от участника) 

 

Подпис и печат:……………………………….. 

Дата……………./……………../……………….г. 

Име и фамилия………………………………… 

Длъжност:……………………………………… 

Наименование на участника:………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Заявлението се попълва лично от физическото лице или упълномощен представител 

на ЮЛ, съгласно търговска регистрация или нотариално заверено пълномощно. 
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