
5500 Ловеч, ул. "Съйко Съев" №27, тел. 068/603381, факс 068/603371 
e-mail: mbalJovech@abv.bg

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  
ЗА УЧАСТИЕ

в търг с явно наддаване за продажба на автомобили собственост на МБАЛ 
”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч".на основание чл.29 от 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г. и по реда на Приложение № 1 към чл. 29, 

ал. 2 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на 
договори за продажба и наем с работници и служители 

Утвърдена с Решение за утвърждаване 
№ 19 от дата 09.07.2020 г.

на Изпълнителният директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -
Ловеч

юли, 2020 година 
гр.Ловеч
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Заповед за откриване на процедура за търг с явно наддаване.
2. Решение за откриване на процедура за търг с явно наддаване.
3. Решение за утвърждаване на тръжната документация на процедура за търг с явно 

наддаване.
4. Обявление
5. Документация за участие
6. Образци
6.1. Опис на представените документи съдържащи се в заявлението за участие - Образец №1.
6.2. Информация за участник -  Образец № 2.
6.3. Проект на договор -  Образец № 3.
6.4. Декларация, че участника е запознат със състоянието на автомобилите - Образец 4.
6.5. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за 
защита на личните данни - Образец № 5.
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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
” ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ УЛ.” СЪЙКО СЪЕВ" № 27 

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.068/603381, ФАКС 068/603371

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Изпълнителния директор на МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч е взел 

Решение за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на автомобили собственост на 
МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч".

Начална цена по обособени позиции, кат о следва:
1. обособена позиция № 1 -  Специален Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, 

модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ, първа регистрация -  февруари 1991 г., пробег 
246 971 км., двигател -  дизел, места -  „3 + Г , с първоначална тръжна цена 948.00 /деветстотин 
четиридесет и осем лева и 00 ст./ лева без ДДС.

2. обособена позиция № 2 -  Специален Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 6825 АС, първа регистрация -  февруари 
1992г., пробег 323 622 км., двигател -  дизел, места -  „1 + 4“, с първоначална тръжна цена 
945.00 /деветстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ лева без ДДС.

3. обособена позиция № 3 -  Лек Автомобил, Марка „РОВЕР“, модел „416“, 
регистрационен № ОВ 0489 АМ, първа регистрация -  юли 1996г., пробег 260 000 км., двигател -  
бензин, места - „4 + 1“, с първоначална тръжна цена 238.00 /двеста тридесет и осем лева и 00 
ст./ лева без ДДС.

4. обособена позиция № 4 -  Лек Автомобил, Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, първа регистрация -  април 1997г., пробег 300 000 км., двигател 
-  бензин, места -  „4 + 1“, с първоначална тръжна цена 216.00 /двеста и шестнадесет лева и 00 
ст./ лева без ДДС.

Стъпка на наддаване:
Стъпката на наддаване е в размер на 5 /пет/ на сто от началната тръжна цена за всяка 

обособена позиция.
Изисквания към участниците:

Физически или юридически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за 
кооперациите, както и дружества, които могат да извършват търговска дейност по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на държава - страна по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство;

Начин на плащане на цената:
По банкова сметка на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД или на касата на 

МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД след издаване на фактура..
Размер и условия на депозита за участие:
За участие в търга участниците внасят депозит в размер на 20/двадесет/ процента 

върху началната тръжна цена за всяка обособена позиция, за която подават заявление за 
участие, както следва:

1.обособена позиция № 1 -  Специален Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, модел 
„310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ - първоначална тръжна цена 948.00 /деветстотин 
четиридесет и осем лева и 00 ст./ лева без ДДС -  депозит за участие 189.60 /сто 
осемдесет и девет лева и 60 ст/лева.

2.обособена позиция № 2 -  Специален Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 6825 АС, с първоначална тръжна цена
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945.00 /деветстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ лева без ДДС - депозит за участие
189.00 /сто осемдесет и девет лева и 00 ст!лева.

З.обособена позиция № 3 -  Лек Автомобил, Марка „РОВЕР“, модел „416“, 
регистрационен № ОВ 0489 АМ, с първоначална тръжна цена 238.00 /двеста тридесет и осем 
лева и 00 ст./ лева без ДДС - депозит за участие 47,60 /четиридесет и седем лева и 60 
ст/лева.

4.обособена позиция № 4 -  Лек Автомобил, Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, с първоначална тръжна цена 216.00 /двеста и шестнадесет 
лева и 00 ст./ лева без ДДС - депозит за участие 43,20 /четиридесет и три лева и 20 ст/ 
лева.

Депозита се внася на каса в МБАЛ “проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч или по 
сметката на Лечебното заведение -  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - клон Ловеч, както 
следва : IBAN : BG 73 FINV 9150 1017 4489 81 , BIC : FINVBGSF.

Участника, внася депозита за участие с отделен платеже документ за всяка обособена 
позиция, за която подава заявление за участие, като задължително вписва в него 
регистрационен № на автомобила.

Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след 
закриване на търга, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от 
продажната цена или се възстановява след внесената цена за продажба на автомобила/лите. В 
случай на оттегляне на заявлението след изтичане на срока за подаване, както и в случай, че 
участника, определен за спечелил търга не изпълни задължението си за сключване на договор, 
депозитът не се връща.

Оглед на обекта
Огледите се извършват всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа след предварителна 
заявка. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с експерт стопански дейности 
инж.Георги Панчалеев.

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявленията за участие да се представят всеки работен ден до 16.00 часа на 03.08.2020 
година, съответно до 16.00 часа на 03.09.2020 година при повторен търг, в стая № 27, ул. 
„Съйко Съев”№ 27, ет. 2.

Участниците в търга лично или чрез упълномощено лице представят заявлението си за 
участие в запечатан непрозрачена опаковка.

Върху опаковката участника отбелязва името на участника, адрес, телефон за връзка и 
e-mail адрес, и цялостното наименование на предмета на търга.

Документи, които следва да се представят от всеки участник в търга:
Заявлението за участие трябва да бъде опаковано в запечатана непрозрачна опаковка и 

трябва да съдържа следните документи
1. Опис на представените документи съдържащи се в заявлението за участие - Образец №1 .
2. Участниците - юридически лица в процедурата се представляват от законните си 
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва с нотариално заверено пълномощно.
3. Информация за участник -  Образец № 2. Когато участникът е чуждестранно дружество, 
предложението се подава на български език, а документите, които са на чужд език, се 
представят и в официален превод на български език.
4. Платежен документ за закупена тръжна документация -  копие заверено с гриф “Вярно с 
оригинала“.
б.Платежен документ за внесен депозит -  копие заверено с гриф “Вярно с оригинала“.
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Важно : За всяка обособена позиция се прилага индивидуален платежен документ за 
внесен депозит с опис, за коя обособена позиция № се отнася и регистрационен № на 
автомобила от обособената позиця №.
6. Проект на договор парафиран на всяка страница -  Образец № 3.
7. Удостоверение издадено от МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч, че участника 
няма просрочени задължения към дружеството -  Удостоверението се издава от СЧЕТОВОДЕН 
ОТДЕЛ КЪМ МБАЛ АД ЛОВЕЧ .
8. Декларация, че участника е запознат със състоянието на автомобилите - Образец 4.
9. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за 
защита на личните данни- Образец № 5.

Важно! Участниците могат да подават заявления за участие за една, няколко или всички 
обособени позиции, като това обстоятелство отбелязват в Образец № 2 -  ЧАСТ 
„ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА“, РАЗДЕЛ“ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито заявления:
1 .са подадени в незапечатан прозрачна опаковка;
2. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
3. не съдържат квитанция за закупена тръжна документация;
4. не съдържат, който и да е от документите, посочени в тръжната документация;
5. са подадени след определеният срок за приемане на документи за участие.
6. имат просрочени задължения към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч.

Условия за провеждане на търга съгласно Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от 
Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и 
наем с работници и служители.

Комисията по провеждане на търга се определя от Изпълнителния директор и се състои от 
3 до 7 членове, като в нейния състав задължително се включва и юрист. В заповедта за 
назначаване на комисията се определят и двама резервни членове, както и възнаграждението 
на членовете на комисията, ако такова е предвидено.

Работата на тръжната комисия и всички обстоятелства по търга се отразяват в протокол, 
който се подписва от всичките и членове.

Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната комисия в обявения ден и 
час за откриване на търга. В случай на отказ от участие в търга след регистрацията внесеният 
депозит не се връща на участника.

След регистрацията комисията преглежда заявленията по реда на тяхното постъпване и се 
запознава с редовността на подадените документи. В случай че установи непълнота на 
представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, 
комисията отстранява от участие нередовния кандидат.

Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие, в случай 
че това е предвидено в тръжната документация. В случай че на търга се яви само един 
кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не 
се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може 
да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява 
за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ден, място и час на 
повторно провеждане на търга информацията обявена в Обявлението. Когато на търга, 
провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената 
от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или 
неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който предприятието 
определя провеждането на нов търг.

User
Typewritten Text
ОБРАЗЕЦ



Търг с явно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмено заявление 
от участника или от упълномощено от него лице в срока съгласно Обявлението, което се вписва 
в специален регистър с отбелязване на входящ номер, дата и час на постъпване.

При търг с явно наддаване председателят обявява предмета на търга, началната цена, от 
която започва наддаването, и стъпката на наддаване;

Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми 
над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал; всяко 
увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка;

Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми; обявената от участника 
сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на 
грешка;

Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е 
последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от 
председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива 
търга;

В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не 
обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и 
внесените от тях депозити за участие в търга не се възстановяват; не се връща и депозитът на 
всеки участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от 
него цена;

За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена; той е длъжен да 
заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга; при неизпълнение за 
спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, при условие 
че не е изтеглил своя депозит.

След закриване на търга, комисията изготвя протокол и го представя на Изпълнителния 
директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч. В пет дневен срок от датата на 
получаване на протокола Изпълнителния директор на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД 
Ловеч издава заповед, с която определя лицето спечелило търга.

Изпълнителният директор сключва договор, с лицето спечелило търга.
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ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА

Образец № 1

№ Съдържание

Вид на 
документите 

/оригинал 
или

заверено
копие/

Количество
на

документите 
/бр. листи/

От лист 
до лист

1
2
3
4
5
6
7

Дата........
длъжност

име и фамилия.. 
............... подпис
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Информация за участник 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Образец № 2

Възложител ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ 
СТОЯНОВ” АД-ЛОВЕЧ

Предмет: Продажба на автомобили, собственост на МБАЛ 
”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч" по 
обособени позиции, както следва :
1. обособена позиция № 1 -  Специален 
Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, модел 
„310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ, първа 
регистрация -  февруари 1991 г., пробег 246 971 км., 
двигател -  дизел, места -  „3 + Г , с първоначална 
тръжна цена 948.00 /деветстотин четиридесет и 
осем лева и 00 ст./ лева без ДДС.
2. обособена позиция № 2 -  Специален 
Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 
6825 АС, първа регистрация -  февруари 1992г., 
пробег 323 622 км., двигател -  дизел, места -  „1 + 
4“, с първоначална тръжна цена 945.00 
/деветстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ лева 
без ДДС.
3. обособена позиция № 3 -  Лек Автомобил, 
Марка „РОВЕР“, модел „416“, регистрационен № ОВ 
0489 АМ, първа регистрация -  юли 1996г., пробег 
260 000 км., двигател -  бензин, места - „4 + Г , с 
първоначална тръжна цена 238.00 /двеста тридесет 
и осем лева и 00 ст./ лева без ДДС.
4. обособена позиция № 4 -  Лек Автомобил, 
Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, първа регистрация 
-  април 1997г., пробег 300 000 км., двигател -  
бензин, места -  „4 + Г , с първоначална тръжна 
цена 216.00 /двеста и шестнадесет лева и 00 ст./ 
лева без ДДС.

Информация за участника

Идентификация: Отговор:

Наименование: [ ]
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ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ или друг национален [ ] 
идентификационен номер, ако е приложимо

Идентификационен номер по ДДС, ако 
приложимо.

Пощенски адрес:

Лице за контакт:

Телефон:

Ел. поща:

[...... ]

[...... ]

[...... ]

[...... ]

Форма на участие: Отговор:

Участникът обединение на физически и/или 
юридически лица ли е ?

□ Да □ Не

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия 
оператор в обединението (ръководител на 
групата, отговорник за конкретни задачи или 
друго):
б) моля, посочете другите икономически 
оператори, с които участват заедно в 
обединението:
в) посочете наименованието на обединението:

а) : [

б )  : [

в): [

■1

]

Обособени позиции Отговор: ДА

Посочване на обособената/ите позиция/и, за 
които участникът подава заявление за 
участие*:

/‘ участника вписва номера на обособената 
позиция/и, за която/които подава заявление за 
участие и регистрационния № на автомобила/

Ч
2 -[

з.[
4 -[

регистрационен

- регистрационен

- регистрационен

- регистрационен

№

№

№

№

■]

■1
]
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Информация за представителите на участника1

Представителство: Отговор:

Имена на представляващия: [...... ]
[......1

Длъжност/Действащ в качеството си на: [......1

Пощенски адрес: [......1

Телефон: [......1

Ел. поща: [......1

Посочете информация за представителството 
(форми, обхват):

[...... ]

Дата......................... име и фамилия..
длъжност..................................подпис

1 Повторете толкова пъти, колкото е необходимо.
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Образец № 3.

П Р О Е К Т н а Д О Г О В О Р

Днес........................ 2020 година в град Ловеч се сключи настоящия договор между:

1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ 
СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ, представлявано от Д-р.Нановска -  Изпълнителен директор на МБАЛ и 
Детелина Георгиева - Гл.счетоводител, с адрес гр.Ловеч, ул. "Съйко Съев” №27, ЕИК 
110503990, наричана за краткост «ПРОДАВАЧ» от една страна и от друга страна

със седалище: град............................... адрес на управление:
................................................................................... , с ЕИК
представляван от ...............

..., в качеството му на ..............................................................  наричан по долу накратко
’’КУПУВАЧ”,

се сключи настоящият договор за покупко-продажба на следното МПС:

вид ...................  марка “......................... ”, модел “.......................................... ” с ДКН
...........................................  с Рама № ......................................................................  Двигател №
................................................................... и основен цвят “...........................” при следните условия:

ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА гореописаното МПС, в такова състояние, в 
каквото се намира към момента на продажбата, заедно с всички принадлежности, числящи се
към него, за сумата о т ............. (.................................... ) лева.

Автомобила СЕ/НЕ СЕ намира в движение.
КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за 

посочената цена, изплатена напълно на ПРОДАВАЧА.
Разноските по прехвърлянето са за сметка на КУПУВАЧА.

За сключването на настоящия договор се представиха следните документи:
1. Свидетелство за регистрация на МПС.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 
НАЕМАТЕЛЯТ и два за НАЕМОДАТЕЛЯТ.

Съгласувано с юрист:
Продавач : .............................  Купувач :
ИЗП.ДИРЕКТОР: / .................................................. /
/РУМЯНА НАНОВСКА/ I .................................................. /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:......
/ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА/

User
Typewritten Text
ОБРАЗЕЦ



Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно участието ни в процедура по провеждане на търг с явно наддаване за 

продажба на леки автомобили собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. 
Ловеч", както следва:

1. обособена позиция № 1 -  Специален Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, 
модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ, първа регистрация -  февруари 1991 г., пробег 
246 971 км., двигател -  дизел, места -  „3 + Г  -1 брой.

2.обособена позиция № 2 -  Специален Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 6825 АС, първа регистрация -  февруари 
1992г., пробег 323 622 км., двигател -  дизел, места -  „1 + 4 “ -1 брой.

З.обособена позиция № 3 -  Лек Автомобил, Марка „РОВЕР“, модел „416“, 
регистрационен № ОВ 0489 АМ, първа регистрация -  юли 1996г., пробег 260 000 км., двигател -  
бензин, места -  „4 + 1“ -1 брой.

4.обособена позиция № 4 -  Лек Автомобил, Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, първа регистрация -  април 1997г., пробег 300 000 км., двигател 
-  бензин, места -  „4 + 1“ - 1  брой.

/наименованието на участника, данни за седалището и адреса на управление, ЕИК, трите имена 
и ЕГН на представляващия юридическото лице/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящата декларарам, че съм запознат със състоянието на автомобила/ите, за 
които подавам заявление за участие, както следва :

1.обособена позиция № 1* -  Специален Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, 
модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ, първа регистрация -  февруари 1991г., пробег 
246 971 км., двигател -  дизел, места -  „3 + Г  -1 брой.

2.обособена позиция № 2* -  Специален Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 6825 АС, първа регистрация -  февруари 
1992г., пробег 323 622 км., двигател -  дизел, места -  „1 +4“ -1 брой.

З.обособена позиция № 3* -  Лек Автомобил, Марка „РОВЕР“, модел „416“, 
регистрационен № ОВ 0489 АМ, първа регистрация -  юли 1996г., пробег 260 000 км., двигател -  
бензин, места -  „4 + 1“ -1 брой.

4.обособена позиция № 4* -  Лек Автомобил, Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, първа регистрация -  април 1997г., пробег 300 000 км., двигател 
-  бензин, места -  „4 + 1“ - 1  брой.

/*Участника подчертава само обособената/те позиция/и, за които подава 
заявление за участие/

С уважение:.......................................................
Подпис:...................................................
Дата:.........................................................
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Образец Ns 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните

данни

Долуподписаният /-ната/ ........................................................... , с ЕГН .............................

л.к.№ ........................  издадена н а ........................... в .

в качеството ми на ................................н а .............................................  (посочва се
Фирмата, която представлявате), с ЕИК .........................  във връзка с участието на
дружеството (обединението) в търг с явно наддаване за продажба на автомобили собственост 
на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч".

Д Е К Л А Р И Р А М

На основание чл.5, ал.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си/не давам 
съгласието си (ненужното се зачертава) на МБАЛ ’’проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОЕГАД 
ЛОВЕЧ“ да обработва и администрира предоставените от мен лични данни.

Дата ________/ _________/

Наименование на участника ___________________

Име и фамилия на представляващия участника ___________________

Длъжност ___________________

Подпис и печат ___________________
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