
УТВЪРДИЛ:     (П)     

проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА 

Областен управител на Област Бургас                                                              Образец №1 

 

       

 

 

ДО 

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ БУРГАС 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

в електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост  

по чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ 

 

 

от………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………….., 
(наименование на кандидата и представляващия) 

Вписано в търговския регистър,  с ЕИК  ……………………………….... 

 

ЕГН 

          

БУЛСТАТ 

             
със седалище и адрес на управление: 

……….……………………………...……………………………………………………..………… 

данни от документа за самоличност: л. к. №………………, изд. на…….……… от…………., 

чрез …………………………………………………………………………………………………., 
(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

ЕГН  

          
постоянен адрес: ……………………………………………………………...………  

данни от документа за самоличност: л. к. №………………, изд. на…….. от……...…………, 

пълномощно рег. №………………..…/……………………г. по описа на 

нотариус……………………………………………………………………………………………, 
тел. за контакти:………………………………………e_mail: ....................................................... 

 

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

 

Заявявам, че желая да участвам в електронен търг за продажба на имот – частна 

държавна собственост, представляващ: 

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………......

(описание на имота) 



Запознат съм с тръжната документация и с условията за провеждане на електронния 

търг съгласно утвърдената от Вас тръжна документация.  

Заявявам, че не ми е отказана възможност за достъп до имота и извършване на оглед. 

Извърших/не оглед на имота и съм запознат с фактическото състояние на същия и нямам 

претенции към организаторите на електронния търг за необективна информация. 

Заявявам, че съм запознат с условията на електронния търг, който се провежда чрез 

електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост по чл. 3а от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 44, ал. 2 ЗДС и чл. 

42, ал. 1 ППЗДС и всички документи, включени в тръжните книжа. ПРИЕМАМ ДА 

ИЗПЪЛНЯ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УСЛОВИЯТА В ТЪРГА.  

 Ако електронният търг бъде спечелен от мен, до подписването на договора настоящото 

заявление ще представлява споразумение между мен и Областния управител, което ще бъде 

безусловно гарантирано от депозитната вноска за участие в електронния търг. В случай, че 

не изплатя в срок цената, с която спечеля в електронния търг, се счита, че съм се отказал от 

сделката и депозитната ми вноска остава за сметка на Областна администрация Бургас. 

 

Към настоящото заявление прилагам: 

1. Сканирано копие на банков документ за внесен депозит по сметка на Областна 

администрация Бургас;  

2. Документ за легитимация и представителна власт: 

2.1. физически лица, участващи самостоятелно, се легитимират с лична карта, като 

данните от нея се вписват в заявлението и се прилага сканирано копие от нея; 

2.2. физически лица, пълномощници на други физически лица се легитимират с лична 

карта и нотариално заверено за подпис и съдържание изрично пълномощно за участие в 

търга от лицето, което представляват (сканирани копия); 

2.3. едноличните търговци: 

- сканирано копие от лична карта; 

Когато едноличният търговец участва в електронния търг чрез пълномощник, 

упълномощеният прилага освен горните документи и сканирани копия от своята лична 

карта и от нотариално заверено за подпис и съдържание изрично пълномощно за участие в 

търга;  

2.4. юридическите лица прилагат: 
- сканирано копие на лична карта на представляващия; 

- удостоверение за актуално правно състояние, издадено от компетентния по регистрацията 

държавен орган (ако не е посочен единен идентификационен код /ЕИК/) 

- сканирано копие от личната карта на представляващия и документ за представителна 

власт, когато същата не може да се установи от съответния публичен регистър, респ. от 

удостоверението за актуално правно състояние. Когато юридическото лице се представлява 

от пълномощник – нотариално заверено за подпис и съдържание изрично пълномощно за 

участие в търга и копие от личната карта на пълномощника;  

3. Декларация, че участникът няма публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от ДОПК по образеца, приложен към тръжните условия; 

4. Декларация за липса на задължения към Областна администрация Бургас по образеца, 

приложен към тръжните условия; 

5. Декларация, че кандидатът е извършил оглед на имота /запознат е с имота, предмет на 

търга, по образеца, приложен към тръжните условия; 

6. Декларация по чл. 48б от Закона за държавната собственост, че участникът не е 

свързано лице с друг участник в процедурата по образеца, приложен към тръжните условия. 

 

 

 

 

Дата.................2021 г.                                        ЗАЯВИТЕЛ:....................... 
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