
  

 
Образец № 1 

                           За левов превод 
 
 
     Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
Долуподписаният/ата..................................................................................................................., 
   (трите имена на участника или на представителя на участника) 
 

притежаващ л.к. №....................................., издадена на..........................................................., 
 
от........................................, валидна до................................., ЕГН/ЛНЧ...................................., 
 
с постоянен адрес:........................................................................................................................, 
   (държава, град, улица, блок №, вход, апартамент и др.) 

 

законен представител на ...........................................................ЕИК...........................................  
 
за контакти: тел.: ……………….................. факс/имейл: ……………………………..................... 
 
адрес за контакти: ………………………………………………………………………………………..  
  

 
ДЕКЛАРИРАМ, 

 
 Че съм получил необходимата задължителна информация за имущественото и 
правното състояние на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ 
(описание на Имота по решението за определяне на метод): 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………, 
съгласно Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, 
представляващи служебна тайна, и тази информация е достатъчна да се считам запознат 
със състоянието на Имота към датата на провеждане на търга. 
 
 Моля, в случай че представляваното от мен дружество не спечели търга, 
внесеният депозит за участие да бъде преведен по банков път, както следва: 
 
 
IBAN:....................................................................................... 
 
BIC:………………………………………………………………… 
 
Банка на бенефициента:....................................................... 
 
Бенефициент:........................................................................... 
 
 
 
Дата: ……………………..    Подпис: ……………………….  
 
 



  

  
                   Образец № 1А 
                        За валутен превод 
 
     Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
Долуподписаният/ата..................................................................................................................., 
   (трите имена на участника или на представителя на участника) 
 

притежаващ л.к. №....................................., издадена на..........................................................., 
 
от........................................, валидна до................................., ЕГН/ЛНЧ...................................., 
 
с постоянен адрес:........................................................................................................................, 
   (държава, град, улица, блок №, вход, апартамент и др.) 
 

законен представител на ......................................................., ЕИК.............................................  
 
за контакти: тел.: ………………................ факс/имейл: ……………………………..................... 
 
адрес за контакти: ………………………………………………………………………………………..  
  

 
ДЕКЛАРИРАМ, 

 
 Че съм получил необходимата задължителна информация за имущественото и 
правното състояние на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ 
(описание на Имота по решението за определяне на метод): 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………, 
съгласно Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, 
представляващи служебна тайна, и тази информация е достатъчна да се считам запознат 
със състоянието на Имота към датата на провеждане на търга. 
 
 Моля, в случай че представляваното от мен дружество не спечели търга, 
внесеният депозит за участие да бъде преведен по банков път, както следва: 
 
*Валута и сума на превода:....................................................................................................... 
 
*Име на бенефициента:……………………………………………………………………………….. 
 
*Адрес на бенефициента (улица, №, град, държава):…………………………………………… 
 
*Банка на бенефициента:........................................................................................................... 
 
*Адрес на Банката (улица, №, град, държава):……………………………………………….…… 
 
SWIFT/Друг банков код:............................................................................................................... 
 
 
 
Дата: ……………………..    Подпис: ……………………….   
 


