ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И МИННА
ПРОМИШЛЕНОСТ „ХРИСТО БОТЕВ”
гр. Перник ул. „Силистра” № 10
тел.: 076-60-77-83, 076-60-65-68; e-mail: pgemphb@abv.bg

УТВЪРДИЛ:________/п/_____
/със Заповед № 175/12.11.2020г
СОНЯ МИЛКОВА
ДИРЕКТОРА НА
ПГЕМП «ХРИСТО БОТЕВ»

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на движими вещи
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи –
Приложение № 1.
2. Тръжни условия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими
вещи - Приложение № 2
3. Проект на договор за покупко-продажба - Приложение № 3
4. Образци на документи за участие:
4.1. Заявление за участие в търга - Приложение № 4.
4.2. Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора Приложение № 5
4.3. Декларация за извършен оглед - Приложение № 6.
4.4. Удостоверение за право на оглед - Приложение № 7
4.5. Разписка за предоставяне на тръжна документация - Приложение № 8
4.6. Декларация – съгласие за съхранение и обработка на лични данни, при спазване
на разпоредбите на ОРЗД и ЗЗЛД - Приложение № 9

Приложение № 1
I.

ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание Заповед № 174/ 12.11.2020г. на директора на ПГЕМП ”Христо Ботев” Перник, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи – частна
държавна собственост:
Тръжен
№

Начална
Наименование

Брой

тръжна
цена в лв.

1

Абкант

1

2480,00 лв.

2

Боргверг

1

4640,00 лв.

3

Машина Фреза

1

2160,00 лв.

4

Машина Фреза ФУ 321

1

2880,00 лв.

Струг, модел С 11 МБ,

1

5
6
7

L паралели 1500
Струг, модел С 11

1

Заваръчен апарат,

1

марка „Кракра“, модел Т 160

3120,00 лв.
2480,00 лв.
104,00 лв.

8

Банциг за дърво БУ 630

1

384,00 лв.

9

Чук универсален № 239

1

1200,00 лв.

Заваръчен апарат,

1

марка „Кракра“,
10

392,00 лв.

модел Т 500,
електродиоди 1,5 – 6,0 мм.
Заваръчен апарат,

11

1

марка „Кракра“,

304,00 лв.

модел Т 250 SF
Заваръчен апарат,
12

1

марка „Кракра“,

384,00 лв.

модел Т 315 С 3
Заваръчен апарат,
13

марка „Кракра“,

1

384,00 лв.

модел Е 315 У
Струг универсален,
14

модел С 11 (10)
Струг универсален,

15

1

модел БУ 402 707
Комбинирана дърводелска

17

1

модел 966 С – 11 А
Банциг за дърво,

16

1

1

машина КР 261, сер. № 4818

2560,00 лв.

3120,00 лв.

312,00 лв.

576,00 лв.

18

Струг за дърво

1

224,00 лв.

19

Заваръчен апарат, тип ИП 200

1

144,00 лв.

20

Тезгях – дърводелски – 1300
/четири работни места/

6

1824,00 лв.

Тезгях – дърводелски

2

21

22

1600 /две работни места/
Автомобил, марка Фиат „Типо“, ДК
1
№ РК 2282 АМ, 41 квт., бензин
Трактор - колесен,

23

1

марка „Беларус“

512,00 лв.
544,00 лв.
3200,00 лв.

24

Трактор – колесен (малък)

1

1040,00 лв.

25

Агрегат – дизелов, модел АД 303,1
сер. № 1250, 1970 г., 30 kW

1840,00 лв.

Оглед на вещите може да бъде извършван всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. на адрес:
гр. Перник, ул. „Търново” № 10, в присъствието на представител на ПГЕМП „Христо Ботев”,
телефон за контакт 0879 603 918, считано от18.11.2020г - датата на публикуване обявлението в
един централен и един местен ежедневник до 25.11.2020 г.
Място, дата и час за провеждане на търга
Търгът да се проведе на 26.11.2020 г., от 14.30 часа, в сградата на ПГЕМП "Христо
Ботев", гр. Перник, ул. “Силистра” № 10.
Кандидатите за участие в публичния търг с явно наддаване внасят депозит в размер на
10 % /десет процента/ от началната тръжна цена, който да се внася в касата на ПГЕМП „Христо
Ботев” – Перник не по късно от 14:00 ч. на 25.11.2020 г.
В публични търг с явно наддаване могат да участват всички физически и юридически
лица, подали необходимите документи за участие.

Срок за приемане на заявленията за участие - участниците могат да подават
заявление за участие от 18.11.2020 г. до 16:00 часа на 25.11..2020 г. в деловодството на ПГЕМП
„Христо Ботев” – Перник.
Необходими документи за юридически и физически лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявление за участие в търга - по приложен образец.
В случай на упълномощаване - нотариално заверено пълномощно.
Удостоверение за право на оглед .
Документ за внесен депозит за участие в търга – заверено от участника копие.
Декларация за извършен оглед на движимите вещи.
Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора.
Разписка за предоставяне на тръжна документация - заверено от участника копие.
Декларация – съгласие за съхранение и обработка на лични данни, при спазване на
разпоредбите на ОРЗД и ЗЗЛД

Получаване на тръжна документация – Документацията за участие в търга се
предоставя безвъзмездно в срок до 16:00 часа на 25.11.2020 г., на адрес: гр. Перник, ул.
“Силистра” № 10, като същата е достъпна на интернет адрес: pgemp.com
Пълна информация за търга и указания за попълване на тръжната документация може да
се получи на адрес гр. Перник, ул. „Силистра” № 10 и на интернет адрес: pgemp.com. Телефон
за контакт: 0889 594 557.

Соня Милкова
Директор

Приложение № 2

II.

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:
Движими вещи - частна държавна собственост:

Тръжен
№

Начална
Наименование

Брой

тръжна
цена в лв.

1

Абкант

1

3100,00 лв.

2

Боргверг

1

5800,00 лв.

3

Машина Фреза

1

2700,00 лв.

4

Машина Фреза ФУ 321

1

3600,00 лв.

Машина за точково

1

6
7
8

заваряване
Точило стационарно

1

Струг, модел С 11 МБ,

1

L паралели 1500

220,00 лв.
90,00 лв.
3900,00 лв.

9

Струг, модел С 11

1

3100,00 лв.

10

Струг СУ – 582, фабр. № 79498, L1
паралели 1500

4300,00 лв.

11

Заваръчен апарат,

1

марка „Кракра“, модел Т 160

130,00 лв.

12

Банциг за дърво БУ 630

1

480,00 лв.

13

Чук универсален № 239

1

1500,00 лв.

Заваръчен апарат,

1

14

марка „Кракра“,

490,00 лв.

модел Т 500,
електродиоди 1,5 – 6,0 мм.

15

Заваръчен апарат,

1

380,00 лв.

марка „Кракра“,
модел Т 250 SF
Заваръчен апарат,
16

1

марка „Кракра“,

480,00 лв.

модел Т 315 С 3
Заваръчен апарат,
17

1

марка „Кракра“,

480,00 лв.

модел Е 315 У
18

19

20

21

22
23
24

Струг универсален,

1

модел С 11 (10)
Струг универсален,

1

модел 966 С – 11 А
Банциг за дърво,

1

модел БУ 402 707
Струг за дърво,

1

модел УП 84 694
Комбинирана дърводелска

1

машина КР 261, сер. № 4818
Струг за дърво

1

Копирно устройства за струг,

1

марка „СОЛО 6“

3200,00 лв.

3900,00 лв.

390,00 лв.

130,00 лв.

720,00 лв.
280,00 лв.
35,00 лв.

25

Заваръчен апарат, тип ИП 200

1

180,00 лв.

26

Тезгях – дърводелски – 1300
/четири работни места/

6

2280,00 лв.

Тезгях – дърводелски

2

27

28

29

30

1600 /две работни места/
Автомобил, марка Фиат „Типо“, ДК
1
№ РК 2282 АМ, 41 квт., бензин
Автомобил, марка „Жук“ А 06, 1
ДК № РК 1295 АМ
Трактор - колесен,
марка „Беларус“

1

640,00 лв.
680,00 лв.
600,00 лв.

4000,00 лв.

31

Трактор – колесен (малък)

1

1300,00 лв.

32

Агрегат – дизелов, модел АД 303,1
сер. № 1250, 1970 г., 30 kW

2300,00 лв.

33

Моторна коса (тример), с корда 1

35,00 лв.

Кандидат-купувачите подават заявление за участие в търга, като посочват позициите,
за които участват със съответния тръжен номер .
2. МЯСТО, ДАТА И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
Търгът да се проведе на 26.11.2020 г., от 14.30 часа. Място на провеждане на тръжната
процедура – сградата на ПГЕМП "Христо Ботев", гр. Перник, ул. “Силистра” № 10.
3. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедурата
се предоставя
безвъзмездно в срок до 16:00 часа на 25.11.2020 г., на адрес: гр. Перник, ул. “Силистра” № 10,
като същата е достъпна на интернет адрес: pgemp.com
4. ОГЛЕД НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ - може да се извършва всеки ден от 14:00 ч. до
16:00 ч. в ПТГ "Ю.Гагарин" на адрес гр. Перник, ул. “Търново” № 10 в присъствието на
служител на ПГЕМП "Христо Ботев", считано от 18.11.2020 г. до 25.11.2020 г.
/включително/, срещу удостоверение за право на оглед.
За информация, свързана с огледа:

Галина Димитрова – тел. 0889 594 557.

5. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16:00 ч. на 25.11.2020
г.
2. Заявленията за участие в търга и другите необходими документи се подават в
запечатан плик на посочения адрес в канцеларията на ПГЕМП "Христо Ботев", където се слага
входящ номер, дата и час на постъпване.
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ТЪРГА
1. Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната
документация срок.
2. При провеждане на търга, кандидатите присъстват лично, чрез законните си
представители или чрез нотариално упълномощени за това лица.
3. В деня на провеждане на търга кандидатите физически лица и представляващите
юридическото лице представят на комисията документ за самоличност за сверяване на данните
от заявлението.
7. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА ОТ ТРЪЖНАТА
КОМИСИЯ:
1. При липса на някой от изискуемите документи.
2. При несъгласие с приложения проект на договор за продажба, включително и при
предложения за изменения по него.
3. В случай, че депозитът на участника не е платен .

8. РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
1. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на тръжната комисия
и са внесени депозити най-малко от двама кандидати.
2. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с един час и ако в този срок не се
яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол.
3. Тръжната комисия отваря запечатаните пликове на участниците по реда на
постъпването им в деловодството и комисията преглежда редовността на подадените
документи.
4. В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на тръжната
комисия обявява допуснатите кандидати за участие в търга, като съобщава тръжния номер на
тръжната вещ, първоначалната цена от която започва наддаването и определя стъпката на
наддаване, която е 10 на сто от началната цена.
5. Търга се провежда по отделно за всеки тръжен номер.
6. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над
началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко
увеличение трябва да бъде на определената стъпка.
7. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е
последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал.
8. Председателя обявява участника, спечелил търга и предложената от него цена, след
което закрива търга.
9. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от
тръжната комисия в три екземпляра – по един за спечелилия търга, за комисията и за
счетоводството на продавача.
10. След подписване на тръжния протокол, депозитите на неспечелилите участници се
възстановяват, след нареждане от председателя на тръжната комисия.
11. Спечелилият търга заплаща предложената от него цена в срок до три работни дни от
датата на обявяване на резултатите.
12. Вещта се предава на купувача след плащане на цената и подписването на договора за
покупко-продажба. Закупената вещ следва да се вземе от купувача, най-късно в петдневен срок
от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж, съгласно определените в
договора условия.
13. В случай, че спечелилият търга кандидат не внесе дължимата от него сума, депозитът
му остава в полза на ПГЕМП „Христо Ботев”, а за спечелил търга се обявява участникът,
предложил при наддаването следващата по размер цена. Същият се поканва в срок от 3 /три/
работни дни да заплати предложената от него цена.
9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЧЕЛИЛИЯ ТЪРГА КУПУВАЧ
1. Договорът за продажба със спечелилия търга се сключва след заплащане на цената.
2. В случай, че спечелилият търга не плати цената в срок, продавача служебно обявява
за спечелил търга класирания на второ място кандидат, който се поканва писмено в тридневен
срок да заплати предложената от него цена.
3 .Транспортните разходи, разходите, извършени по натоварването и придвижването на
движимите вещи - по т.І са за сметка на купувача.

Приложение № 3
III.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес,…………....2020 г. в гр. Перник между:

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев”, гр. Перник,
представлявано от Соня Милкова – директор
и
2. ........................................ със седалище и адрес на управление гр.........., община............,
............., бл......., вх......, ет..., ап....., ЕИК/ЕГН…………...
представлявано от
....................................., наричано по-нататък за краткост КУПУВАЧ от друга страна, се
сключи настоящия договор за следното:
На основание чл.23 от Наредба № 7 / 1997 г. за продажба на движими вещи – частна
държавна собственост и във връзка с тръжен протокол №………….. на комисия, назначена
със заповед №……………………..
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ
……………………………..

продава

на

КУПУВАЧА

следните

движими

вещи-

/по тръжни номера, съгласно предмета на търга/.
Чл. 2. КУПУВАЧЪТ купува движимите вещи в състоянието, в което е при огледа.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Цената на движимите вещи: ……………………………….
/по тръжни номера, съгласно предмета на търга/.
е достигнатата на проведения търг
следва:…………………………………………

с

явно

наддаване

цена,

както

(3) Стойността е заплатена както следва:
3.1. Достигнатата на търга цена, в размер на ................(......................................) лева, внесени
по сметка на ………………………… ;
Чл. 4. Прихващания срещу задължения по този договор не се допускат.
IІІ. ТРАНСПОРТ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
Чл. 5. Движимите вещи по чл. 1, предмет на настоящият договор се предават от
ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА, в състоянието, в което е на територията на нейното
местонахождение.
Чл. 6. Собствеността на стоката и рискът от случайното погиване или повреждане на
стоката преминава върху КУПУВАЧА от датата на съставяне на приемно-предавателния
протокол.
Чл. 7. (1). ПРОДАВАЧА определя следното длъжностно лице, което да го представлява до
приключване на договора и подписват приемно-предавателни протоколи…………………….
– ще има ли такова?
(2). Транспортните разходи, както и разходите, извършени по натоварването и
придвижването на движимите вещи са за сметка на КУПУВАЧА.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен след подписване на настоящия договор да допусне
КУПУВАЧА до местонахождението на движимите вещи, след предварително съгласуване
за деня и часа.
Чл. 9. КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА движимите вещи
състоянието, в което са били при огледа.

в

Чл. 10. Допускане до вещта да става при спазване и осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, съгласно действащата нормативна уредба в страната.
Купувачът е длъжен да спазва и вътрешноведомствените нормативни актове за безопасност
по охрана на труда и техническа безопасност на съоръженията и противопожарната охрана,
както и спецификата на пропускателния режим.
Чл. 11. КУПУВАЧЪТ е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на
настоящия договор, да вдигне движимите вещи. След изтичане на този срок, КУПУВАЧЪТ
дължи магазинаж в размер на 1% от стойността на закупените вещи на ден.
V. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недостатъците, които са били известни на
КУПУВАЧА при сключване на договора.
Чл. 13. (1). Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия
договор, ако то е причинено от непреодолима сила, наличието на която е доказана със
съответните документи, издадени от компетентен орган.
(2). При настъпване на непреодолима сила действието на договора се спира до отпадането
й. Спирането и възобновяване действието на договора се констатира с протокол между
страните.
Чл. 14. ПРОДАВАЧЪТ има право да развали договора с едностранно изявление, без
предизвестие, ако забавата на КУПУВАЧА по чл. 11 продължи повече от 15 дни.
Чл. 15. В случаите по чл.14, ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи заплатената стойност на
невдигнатите движими вещи.
VІ. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 16. КУПУВАЧЪТ се задължава да опазва околната среда съгласно приложимата
нормативна база .
Чл. 17. КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност за опазване на околната среда и
отстраняването на последиците от увреждането й в резултат на дейността си за своя сметка.
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с изпълнението на този
договор, се решават чрез споразумение между тях, а при невъзможност за постигане на
споразумение по реда на действащото законодателство от компетентния български съд.
Чл. 19. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.
VІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 20. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор,
са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени
представители на ПРОДАВАЧА / КУПУВАЧА.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:

ПГЕМП „ХРИСТО БОТЕВ”:
...............................................................
СЧЕТОВОДИТЕЛ:
............................................................

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

V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
1. Заявление за участие в търга – Приложение № 4
2. Декларация за съгласие с условията на търга и с проекта на договора Приложениe № 5
3. Декларация за извършен оглед – Приложение № 6
4. Удостоверение за право на оглед – Приложение № 7
5. Разписка за предоставяне на тръжна документация - Приложение № 8
6. Декларация - съгласие за съхранение и обработка на лични данни при
спазване на разпоредбите на ОРЗД и ЗЗЛД - Приложение № 9

Приложение № 4
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ПГЕМП „ХРИСТО БОТЕВ“
ГР. ПЕРНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна
собственост
от
..……………………………………………………………………………………………………
в качеството ми на …………………………………… на ………………..………….…………
регистрирано в Търговския регистър с Булстат/ЕИК …………………..……………………,
със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
и адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
/не се попълва, ако съвпада с адреса на фирмата/
тел.:……………………………………….., е-mail:…………………………………………..
(за юридически лица)/
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
от
.............................................................................................................................................................
с ЕГН ………………………………, с постоянен адрес:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
и адрес за кореспонденция:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
/не се попълва, ако съвпада с постоянния адрес/
тел.:………………………………………….., е-mail:…………………………………………..
(за физически лица)
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявявам, че желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост по следните обявени позиции с номера: ………………………
…..………………………………………………………………………../посочват се номерата
по обявата/
2. Заявявам, че ми е предоставена възможност за свободен достъп до вещите за
извършване на оглед, за което прилагам декларация за извършен оглед (по образец на
Приложение №….. от документацията за участие в търга).
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 подписването на договора, настоящото заявление
ще представлява споразумение между мен и ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник, което ще
бъде гарантирано от депозитната вноска за участие в търга. В случай, че не изплатя в срок
продажната цена, с която печеля търга, се счита че съм се отказал/а от сделката и
депозитната ми вноска остава в полза на ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник.
5. В случай, че не спечеля търга, моля внесеният от мен депозит да се възстанови при
условията на тръжната документация по следната банкова сметка:
Банка:………………………………………………………………………..
IBAN:
Титуляр:

................................
(дата)

………………………
(подпис / печат)

Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ТЪРГА И
С ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА
от
..……………………………………………………………………………………………………
в качеството ми на …………………………………… на ………………..………….…………
регистрирано в Търговския регистър с Булстат/ЕИК …………………..……………………,
със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
(за юридически лица)/
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
от
.............................................................................................................................................................
с ЕГН ………………………………, с постоянен адрес:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(за физически лица)
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
1. Съм съгласен с тръжните условия за участие в търг с явно наддаване за продажба на
движими вещи - ………………………………/ по тръжни номера, съгласно предмета на търга/
и проекта на договора за продажба, като част от тръжната документация.
2. При спечелване на търга се задължавам в срок до 3 (три) работни дни от датата на
закриване на търга да заплатя предложената от мен цена и сключа приложения към тръжната
документация договор за покупко - продажба.
................................
(дата)

………………………
(подпис / печат)

Забележка: Декларацията се попълва лично от физическото лице, представляващия
юридическото дружество, или от упълномощените от тях лица и се представя към заявлението
заедно с комплекта документи, необходими за участие в търга.

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД
от
..……………………………………………………………………………………………………
в качеството ми на …………………………………… на ………………..………….…………
регистрирано в Търговския регистър с Булстат/ЕИК …………………..……………………,
със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
(за юридически лица)/
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
от
.............................................................................................................................................................
с ЕГН ………………………………, с постоянен адрес:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(за физически лица)
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
Съм извършил оглед на обявените за продажба движими вещи …………………………………………………/по тръжни номера, съгласно предмета на търга/.
Движимите вещи отговарят на описанието в тръжната документация .

................................
(дата)

………………………
(подпис / печат)

Забележка: Декларацията се попълва лично от физическото лице, представляващия
юридическото дружество, или от упълномощените от тях лица и се представя към заявлението
заедно с комплекта документи, необходими за участие в търга.

Приложение № 7

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРАВО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД
Настоящото удостоверение се издава на:
....……………………………………………………………………………………………………
в качеството ми на …………………………………… на ………………..………….…………
регистрирано в Търговския регистър с Булстат/ЕИК …………………..……………………,
със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
(за юридически лица)/
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
на.........................................................................................................................................................
с ЕГН ………………………………, с постоянен адрес:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(за физически лица)
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..

в уверение на това, че на същия е запознат с тръжна документация и има право да извърши
оглед на движима вещи- ……………………../по тръжни номера, съгласно предмета на търга/,
находящи се в гр. Перник, на ул. „Търново” № 10.
Настоящото удостоверение се издава в 2 (два ) екземпляра, един за ПГЕМП „Христо
Ботев“ и един за кандидата за участие в търга.
Представител на ПГЕМП „Хр.Ботев“:
..............................................
име, фамилия, подпис

Приложение № 8
РАЗПИСКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - .......................
с тръжен № .........................
Долуподписаният/ната ………………………………………………………………………….
в качеството ми на …………………………………… на ………………..………….…………
регистрирано в Търговския регистър с Булстат/ЕИК …………………..……………………,
със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
(за юридически лица)/
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
Долуподписаният/ната …………………………………………………………………………….
с ЕГН ………………………………, с постоянен адрес:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(за физически лица)
Пълномощник /ако е приложимо/………………………………………………………………..
декларирам, че ми бе предоставена документация за участие в търг с явно наддаване за
закупуване на движимите вещи - ………………………..…/по тръжни номера, съгласно
предмета на търга/.

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

………………………

(дата)

(подпис / печат)

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
за съхранение и обработка на лични данни

Долуподписаният/ната ..............................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН: .............................., с постоянен адрес:……...………………………………..............…,
в качеството ми на ……………………………………………………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен/на съм ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник, ЕИК 113553589 със седалище и
адрес на управление: гр. Перник, ул. „Силистра“ № 10, представлявана от Соня Николова
Милкова - директор, да съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка
с участието ми в търг за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, съгласно
изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2016/679 и Закона за защита на личните данни,
2. Запознат/а съм с:
-

целта и средствата на обработка на личните ми данни;
доброволния характер на предоставянето на данните;
правото на достъп, на коригиране, на заличаване и/или изтриване на събраните данни
правото да направя възражение срещу обработването и да искам ограничаване на
обработването;
правото на преносимост на данните, както и правото на жалба до надзорния орган –
Комисия за защита на личните данни
предоставените от мен лични данни не се прехвърлят в ЕС и извън него в трите страни

ДАВАМ СЪГЛАСИЕ:
1. Личните ми данни да бъдат предоставяни на Регионално управление по образованието –
Перник, Министерство на образованието и науката и други държавни органи и институции,
когато това произтича от изпълнение на законово задължение.
2. Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че
то се урежда от Закона за защита на личните данни РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и съм
уведомен/а, че имам право да оттегля съгласието си по всяко време.
Дата: …………...2020г.
гр. Перник

Декларатор:……………………..
/подпис/

