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ОБЯВЛЕНИЕ 

 

ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, на основание чл. 64, ал.1 от Закона за 

държавната собственост във вр. чл. 20 ал.3 от Наредба No7/14.11.1997г. за продажба на 

движими вещи -частна държавна собственост и заповед № РД-05- 300/16.11.2022 год. 

на Директора на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово 

 

ОБЯВЯВА 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи –частна 

държавна собственост на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, по реда на Наредба 

№7 от 14.11.1997 година, представляващи машини, съоражения, печки, инструменти и 

пет леки автомобила, подробно описани в списък със 162 позиции. 

2. Търгът да се проведе на 20.12.2022 г. от 13.00 ч. в сградата  на  ПТГ „Д-р 

Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3; Резервна дата за провеждане на 

търга- 22.12.2022 г. от 13.00 ч. 

3. Условия за провеждане на търга. 

3.1. Начална тръжна цена- съобразно Приложение №1, обявено на сайта на 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“- https://ptg-gabrovo.com/ 

3.2.   Стъпка на наддаване – 5 % / пет процента / от началната цена. 

         3.3.  Начин на плащане - предложената цена от спечелилия търга участник се 

заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се 

сключва писмен договор за покупко-продажба; 

        3.4. Тръжната документация може да бъде получена безплатно от деловодството 

на  ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3, като същата е публично 

достъпна и на интернет адрес https://ptg-gabrovo.com/ 

 3.5.   Оглед на вещите се извършва след предварително подадено зааявление за 

оглед от кандидата за участие в търга. Същото се подава в деловодството на ПТГ „Д-р 

Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3. Лице за контакт за оглед на веща: Христо 

Минков, тел 0888696528. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 

часа до 16.00 часа, от 20.11.2022 г. до последния работен ден предхождащ деня на 

провеждане на търга включително. 
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          3.6. Депозит за участие в търга за движимите вещ- 10 % от началната тръжна 

цена. Плащането се извършва по следната банкова сметка: IBAN: 

BG41STSA93003131345301 при банка ДСК клон Габрово. 

          3.7. Краен срок за подаване на заявления за участие –до 16,00 часа на 19.12.2022 

г. в деловодството на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3. 

           3.8. Ред и начин на провеждане на търга- съобразно посочените на сайта на ПТГ 

„Д-р Никола Василиади“условия на утвърдената тръжна документация. 
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У С Л О В И Я 
 

за провеждане на търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7от  14.11.1997 г. за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост, на територията на ПТГ  

„Д-р Никола Василиади” Габрово 

 

   1.ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

      Търгът се провежда на основание  Наредба №  7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – 

частна държавна собственост и Заповед № РД-05- 300/16.11.2022 г. на Директора на ПТГ „Д-р 

Никола Василиади” Габрово. 

      Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ПТГ „Д-р Никола 

Василиади” Габрово,  чрез търг с явно  наддаване при следните предмет и условия. 

 1. Предмет на тръжната сесия са движими вещи – частна държавна собственост на ПТГ „Д-р 

Никола Василиади” Габрово, както следва: 

   1.1. списък на движимите вещи  с обща начална тръжна цена 92 730.00 лева -Приложение 

№1 

2.ВИД НА ТЪРГА  

2.1.Търг с явно наддаване. 

3.ЧАС, ДАТА, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

3.1. От 13,00 часа на 20.12.2022г.  

3.2.В сградата  на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

4.1. Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно 

физическо или юридическо лице.  
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4.2. Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на 

нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че кандидатът е 

чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод на български език. 

 

 

 

5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

5.1. За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за 

провеждане на търга заявление за участие в търга по образец, към което прилага 

следните документи:  

5.1.1. за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ 

за самоличност, а в случаите по т. 4.2 – и нотариално заверено пълномощно;  

5.1.2. за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на 

документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър.  

5.1.3. за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по т. 5.1.2 

на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на 

български език;  

5.1.4. документ за внесен депозит;  

5.1.5.декларация за приемане условията на проекто -договора- оригинал по образец 

Копията на документите се заверяват с подпис и гриф „Вярно с оригинала“. 

6.УСЛОВИЯ НА ТЪРГА 

6.1. Тръжната документация може да бъде получена безплатно от деловодството на 

ПТГ  

„Д-р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3, като същата е публично достъпна и на 

интернет адрес https://ptg-gabrovo.com/ 

6.2.Начална тръжна цена за движимите вещи, посочена в Приложение №2,неразделна 

част от тръжните условия. 

6.3.Размер на депозит за участие в търга - кандидатът внася депозит в размер  на 10 на 

сто от началната тръжна цена. 

6.4.Начин на плащане: 
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-на депозита за участие в търга (10 на сто от началната цена) : по банкова сметка на 

ПТГ „Д-Р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3:  

IBAN:BG41STSA93003131345301, BIC: STSABGSF, при банка: ДСК, клон гр. Габрово           

-на продажната цена: по банкова сметка на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово,  

 

 

ул. Брянска №3: IBAN:BG41STSA93003131345301, BIC: STSABGSF, при банка: ДСК, 

клон гр. Габрово.      

6.5. Стъпка на наддаване- 5 % (пет процента)  от началната цена. 

 6.6. Оглед на вещите се извършва след предварително подадено зааявление за оглед от 

кандидата за участие в търга. Същото се подава в деловодството на ПТГ „Д-р Никола 

Василиади” Габрово, ул. Брянска №3. Лице за контакт за оглед на веща: Христо 

Минков, тел 0888696528.Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 часа 

до 16.00 часа, от  20.11.2022 г. до последния работен ден предхождащ деня на 

провеждане на търга включително. 

6.7. Краен срок за подаване на заявления за участие –до 16,00 часа на 19.12.2022 г.в 

деловодството на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово, ул. Брянска №3. 

          6.8. Депозирането на офертите, съдържащи документите по т. 5 от настоящите тръжни 

условия, запечатани в непрозрачен плик се извършва лично или чрез упълномощен 

представител в срока посочен от условията в деловодството на на ПТГ „Д-р Никола  

Василиади” Габрово. Същите трябва да съдържат името на участника и съответния 

тръжен номер, за който участва в търга . 

 

7.ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

7.1. Търгът с явно наддаване се провежда при условие, че присъстват всички членове на      

комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати. 

7.2. Когато се яви само един кандидат,  търгът се отлага с 1 час и ако в този срок не се 

яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол. 

7.3. В деня и часа определени за провеждането на търга, председателят на комисията 

обявява първоначалната цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване, 

която е в размер на 5% от началната цена. 
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7.4. Наддаването се извършва от чрез обявяване от участниците на последователн суми 

над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал , като 

всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка. 

7.5. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е 

последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал.  

 

Председателят обявява участника,  спечелил търга, и предложената от него цена, след 

което закрива търга. 

7.6. 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 

касата на продавача. 

 7.7. Предложената цена от спечелилия търга участник се заплаща в срок до 3 работни 

дни от закриване на търга ,след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-

продажба.  

7.8. В случай на неплащане на цената в срок депозитът не се връща и продавачът 

служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата 

по размер цена, след което  го поканва в срок до три работни дни да извърши плащането. 

Ако не внесе цената в определения срок, внесеният от него депозит също се задържа, 

като комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е 

продадена. 

 7.9. След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на 

платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба, по 

образец към тръжната документация. 

7.10. Депозитите се освобождават , както следва: 

7.10.1. На неспечелилите участници – в 7-дневен срок от приключване на търга по 

нареждане на председателя на тръжната комисия, след подписване на тръжния протокол, 

по посочена от тях банкова сметка; 

7.10.2. На участника спечелил търга и класираният на второ място – в срок до 3 (три) 

работни дни след сключване на договор за покупко- продажба.. 
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8.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА 

8.1. Договорът за продажба се подписва след внасяне на предложената цена от 

спечелилия търга купувач . 

8.2. Договорът за продажба се изготвя и подписва от купувача и продавача съгласно 

образеца към  тръжната документация. Разходите по прехвърляне на вещта предмет на  

 

търга са за сметка на купувача. Вещта предмет на търга се предава на купувача след 

плащане на цената и  подписване на договор за покупко - продажба. 

8.3. Закупените вещи предмет на търга  се предават от служител на на ПТГ „Д-р Никола 

Василиади” Габрово на купувача с приемно-предавателен протокол след подписване на 

договора по реда посочен в т.8.2 

8.4.  Купувачът е длъжен да вземе закупените вещи в срок до 5 (пет) дни от подписването 

на протокола по предходната точка.  

8.5. След изтичане на срока по т. 8.4 купувачът дължи неустойка за неспазването на 

срока на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово   в размер на 20.00 (двадесет) лева за 

всеки просрочен ден. 

9.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

9.1. За неуредените случаи в настоящите условия се прилагат разпоредбите на Наредба № 

7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост     

9.2. Неизпълнението на някое от условията от страна на даден участник е основание за 

недопускането или отстраняването му от търга. 

9.3. На основание чл. 26 от Наредба 7/14.11.1997 год. в седем дневен срок от датата на 

търга  участниците могат да подадат жалба по реда на Административно процесуалния 

кодекс за неспазване на условията и реда на неговото провеждане. 

 

Снимков материал на движимите вещи, като дълготрайни активи/Приложение №2/ 
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ТРЪЖНИ КНИЖА 

 

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово по реда на  ЗДС , 

ППЗДС  и Наредба №7/ 1997г. 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Препис извлечение от Заповед № РД-05- 300/16.11.2022 г. на Директора на ПТГ „Д-р 

Никола Василиади” Габрово. 

2. Копие на текста на обявата 

3. Условия за участие и описание на вещите 

4.Заявление за участие  по образец 

5. Образец на декларации 

6. Проект на договор   
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  ОБРАЗЕЦ № 1 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

ПРИ ПТГ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” ГАБРОВО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 за участие в търг с явно наддаване по реда на Наредба №7/1997год. за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост за продажба на движими вещи, 

собственост на ПТГ „Д-Р Никола Василиади” Габрово, обявен със Заповед № РД-05- 

300/16.11.2022 г на директора на ПТГ „Д-Р Никола Василиади” Габрово 

 

       От ..................................................................................................................................................... 

       с лична карта №......................................, издадена на ..................…...от МВР-

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

с ЕГН........................................., в качеството ми на.................................................................... 

(посочете длъжността) 

на......................................................................................................ЕИК/Булстат......................... 

(посочете фирмата на участника) 

       със седалище и адрес на управление............................................................................................. 

      тел.: ......................................., факс: ..............................., ел. поща: .............................................. 
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        ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 1.  Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на движими вещи на ПТГ 

„Д-р  Никола Василиади” Габрово, обявен със Заповед № РД-05- 300/16.11.2022 г на 

Директора на ПТГ „Д-Р Никола Василиади” Габрово  за вещ с инвентарен  №- 

………………….с обща начална тръжна цена ………….. лева.  

  

 

 2. Запознат съм и приемам всички условия по предмета на настоящата тръжна 

процедура; 

3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата. 

 

4. Заявявам, че ми е предоставена възможност за достъп до движимата вещ, предмет на 

търга и извършване на оглед. Извърших оглед на веща и констатирах, че фактическото 

състояние не се различава от действителното и нямам претенции към организаторите 

на търга за необективна информация. 

 5. Ако търгът бъде спечелен от мен, до подписване на договор, настоящото заявление 

ще представлява споразумение между мен и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ Габрово , 

което ще бъде безусловно гарантирано от депозитната вноска за участие в търга. В 

случай, че не внеса в срок продажната  цена ,депозитната ми вноска остава за сметка на 

ПТГ «Д-р Никола Василиади» Габрово. 

 

дата: .......................       ЗАЯВИТЕЛ:…………………………….. 

 

гр. ................................                             ( ...........................................................................................)     

    (подпис;  три имена)  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи 

по заповед № РД-05- 300/16.11.2022 год. 
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ОБРАЗЕЦ № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за приемане условията на договора 

 

      

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

. 

 

с лична карта №........................................, издадена на ……......................от................... 

 

 с ЕГН............................................., в качеството ми на.......................................................... 

                                                                                                  (посочете длъжността) 

    

...........................................................................................ЕИК/Булстат................................... 

(посочете фирмата на участника) 

със седалище и адрес на управление:  

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М 

че съм запознат(а)  и приемам условията на проекта на договор за покупко- продажба 

на движими вещи частна държавна собственост  за движима вещ инвентарен 

№…………. 
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Дата:...............                                                          ДЕКЛАРАТОР:....................... 

                                                                                                            (подпис)   

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 3 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

ПРИ ПТГ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” ГАБРОВО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГЛЕД 

От 

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

 

с лична карта №........................................, издадена на 

…….......................…...от.............................. 

 

с ЕГН............................................., в качеството ми 

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

(посочете длъжността) 

 на 

......................................................................................................ЕИК/Булстат.....................................  

(посочете фирмата на участника) 

със седалище и адрес на управление:  ................................................................................................ 

(лично или в качеството си на упълномощен с нотариално заверено пълномощно 

№..................... за участие в търга) представител на 

.........................................................................,  

................................................................................................................................................................. 
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ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Моля да ми бъде осигурен свободен достъп за оглед на движима вещ , частна държавна 

собственост с инвентарен №………………на дата ....................2022 г. от ................ часа 

до ................ часа. 

 

Дата:...............                                                          ЗАЯВИТЕЛ:....................... 

                                                                                                        (подпис) 

По време на огледа посоченото по- горе лице се придружава от 

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

                                         

                                                                                                                              ОБРАЗЕЦ №4 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ  

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

       (име, презиме и фамилия на лицето) 

ЕГН: .............................., притежаващ/а лична карта 

№……………………………………...,  

издадена на ……………… от ..................., с постоянен 

адрес:……...………………………, 

в качеството си на 

……………………………………………………………………………...  

ДЕКЛАРИРАМ:  

1. Съгласен/на съм ПТГ „Д-р Никола Василиади”, ЕИК 000210073, град Габрово, 

община Габрово, ул. „Брянска” №3, представлявана от Директора Корнелия Мотова, да 

съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита 

на личните данни, които предоставям, във връзка с провеждане на търг с явно 

наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост.     

2. Предоставената информация за себе си на Директора на ПТГ „Д-р Никола 

Василиади” Габрово, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на 

личните данни е доброволна информация.  

            3. Запознат/а съм с:  

            целта и средствата на обработка на личните ми данни; 
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            доброволния характер на предоставянето на данните;  

            правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

 

          С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка 

на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на 

личните данни 

                                              

___.___.2022г.                    Декларатор ____________________________ 

                                                             

 

 

ПРОЕКТ ! 

Д О Г О В О Р 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА   

 

 

Днес, на .................2022 г., в гр.Габрово, на основание чл.23 от Наредба № 7 от 

1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост се сключи 

настоящият договор за покупко- продажба, между следните страни: 

 

1.ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА 

ВАСИЛИАДИ” ГАБРОВО, ЕИК 000210073  с адрес : Габрово, ул. Брянска №3, 

представлявана от Корнелия Мотова – Директор и  Емилия Трифонова – главен 

счетоводител,  наричана за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и от друга 

 

              2......................., . адрес .:....................., ЕИК ............ представлявано от ................., 

наричан за краткост КУПУВАЧ,  

 

           по силата на който страните обективираха волята си за следното 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху 

подробно описаната в чл.2 вещ и наричана по-долу ВЕЩТА, срещу цена, която 

КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията,  уговорени с 

настоящия договор. 

 

Чл.2.  (1) Вещта, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания: 

………………………………………………………………………………………………....... 
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 (2)  КУПУВАЧЪТ заяви, че е съгласен и купува  движимата  веща/и в 

състоянието, в което е при огледа и за посочената цена, изплатена изцяло на 

ПРОДАВАЧА.  

 

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цената на ВЕЩТА  е достигнатата на проведения търг с явно наддаване цена 

и е на стойност   ............/................................./. 

(2) Стойността е заплатена както следва: 

2.1. Депозит за участие в търга заплатен по сметка на ПТГ „Д-р Нкола 

Василиади” Габрово  или  в касата на ПТГ Д-р Нкола Василиади” Габрово  в 

размер ............................. (...................................) лева. 

2.2. Достигнатата на търга цена, от която е приспаднат внесеният депозит в 

размер на ................(......................................) лева, е внесена по сметката  на ПТГ Д-р 

Нкола Василиади” Габрово  :  

IBAN: BG41STSA93003131345301 

BIC: STSABGSF, 

БАНКА: ДСК 

 преди сключване на договора. 

Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на вещта и към датата на сключване 

на настоящия договор не съществуват трети страни, които да имат, или да претендират 

да имат права върху нея. 

   

IІІ. ТРАНСПОРТ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

 

Чл. 5. Движимите вещи по чл. 2,  предмет на настоящият договор се предават от 

ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА, в състоянието, в което са на територията на тяхното 

местонахождение.  

 

 Чл. 6. Собствеността на вещта и рискът от случайното погиване или повреждането и, 

преминава върху КУПУВАЧА от датата на съставяне и подписване  на приемно-

предавателния протокол. 

  

Чл. 7.  Директорът на ПТГ „Д-р Никола Василиади”, назначава със заповед лица, които 

да представляват ПРОДАВАЧА до приключване на договора и подписване на приемно 

– предавателния протокол. Движимата вещ се предава на КУПУВАЧА при условията 

на процедурата по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на вещи – частна 

държавна собственост, а именно: КУПУВАЧЪТ следва да я вдигне най-късно в 5-

дневен срок от подписване на настоящия договор, като всички разходи по това са за 

негова сметка. След този срок КУПУВАЧЪТ дължи неустойка от  20.00 (двадесет)лева 

за всеки ден. 

 

Чл.8. Транспортните разходи, както и разходите извършени по демонтиране, 

натоварването и транспорт са за сметка на КУПУВАЧА. 

 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

mailto:ptggabrovo@abv.bg


  
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ“ 

гр. Габрово, ул. „Брянска“ №3, тел. 066/80 56 68, e-mail: ptggabrovo@abv.bg 

 

 

Чл. 9. Страните определят следните лица за контакт и отговорник по изпълнението на 

този договор:.............................................................. 

 

Чл. 10. (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. 11. ПРОДАВАЧЪТ има право да развали договора с едностранно изявление, без 

предизвестие, ако забавата на КУПУВАЧА по чл. 7 продължи повече от 30 дни. 

 

Чл. 12. В случаите по чл.11, ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи заплатената 

стойност на невдигнатите движими вещи. 

VІ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.13. 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. 

Чл.14. За сключването на договора се представиха следните документи: 

 

1............................;  

 

2...........................;  

 

3...........................; 

 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра –два екземпляра за 

ПРОДАВАЧА и един- за КУПУВАЧА. 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧ:                     ЗА КУПУВАЧ: 

  

1.................................                           1................................. 

     

2................................. 

 

 

mailto:ptggabrovo@abv.bg


  
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ“ 

гр. Габрово, ул. „Брянска“ №3, тел. 066/80 56 68, e-mail: ptggabrovo@abv.bg 

 

 

 

mailto:ptggabrovo@abv.bg

