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ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” 

ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

 
I. Общи условия 

 Продажбата се извършва по реда на ЗОЗ и се обявява от „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД 

/„Банката”/, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър 

Хаджикоцев” № 52-54, регистрирано с ЕИК 131134023 в Търговския регистър на РБ, 

представлявано от изпълнителните директори Николай Георгиев Спасов и Александър 

Чавдаров Димитров, при настоящите условия. Право на участие в търга имат всички местни 

и чуждестранни физически лица и юридически лица, за които не съществува ограничение по 

закон. Обявлението за търга се публикува в сайта на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД – www.tbibank.bg 

 
 Предмет на търга - Колесен трактор VALTRA T202D, рама № Х48119, двигател № 

Х31917, peг. № В 08201; 

заложен по реда и правилата на ЗОЗ в полза на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, към който е 

пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2019091902594 в ЦРОЗ към 

Министерството на правосъдието. 
Огледи на вещта, обект на продажбата, могат да бъдат извършвани по нейното 

местонахождение: област Варна, село Въглен, след предварителна уговорка за дата и час с 

Димитър Марков – ръководител отдел „Събираемост на МСП и управление на активи” към 

„ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД. 

 
II. Вид на търга – търг с тайно наддаване. 

 

III. Продажна цена  

 1. Описаната в „I” движима вещ се продава при минимална продажна цена не по-

ниска от 74 000 лв. /седемдесет и четири хиляди лева/. Върху продажната цена не се дължи 

ДДС. 

 
IV.Начин на плащане 

 1. За участие в търга се внася задатък в размер на 10 % от минималната продажна цена 

по банкова сметка с титуляр – назначения депозитар Станимира Костова – Данова, с ЕГН 

7908127933, с IBAN: BG 34 TBIB 9310 5096 5422 01, BIC: TBIBBGSF, при „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД.  

 

   2. Всеки участник подава наддавателно предложение, което не може да бъде по-ниско 

от определената минимална продажна цена. Наддавателните предложения се подават по 

образец /Приложение № 2 към настоящите правила/ от 21.07.2020г. до 18:00 часа на 

http://www.tbibank.bg/
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03.08.2020г. включително, в сградата на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД на адрес: гр. София, ул. 

„Димитър Хаджикоцев” № 52-54. 

 

 3. Наддавателното предложение следва да съдържа прадлаганата цена /цифром и 

словом/, името/наименованието на участника и името на упълномощеното лице/в случай 

на упълномощаване/, ЕГН/ЕИК, постоянен адрес/седалище и адрес на управление. 

 

4. Към наддавателното предложение се прилагат: 

 - За Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията – извлечение от Търговски регистър, съдържащо актуалните 

данни за съответното лице; 

 - За Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани извън Република България 

– удостоверение за актуално състояние на лицето, придружено с легализиран превод, 

издаден не по-късно от 3 месеца преди датата на подаване на заявлението, в оригинал или 

нотариално заверен препис; 

 -  За Физически лица – собственоръчно заверено копие от документ за самоличност; 

 - При упълномощаване – оригинал или нотариално заверен препис на изрично 

заверено нотариално пълномощие за участие в конкретния търг;    

 - Документ за внесен задатък; 

 - Декларация за участие в търга – Приложение № 2 към настоящите правила; 

 - Декларация за произход на средствата – приложение № 3 от настоящите правила; 

 - Декларация – съгласие във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 – Приложение № 4 от 

настоящите правила; 

 

  5.  Документите за участие в продажбата се подават в запечатан непрозрачен плик. 

Върху плика се отбелязва: 

„ДО 

„ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД 

гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” 52-54 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От 

………………………………………………………………………….. /физическо или юридическо лице/ 

с адрес: ……………………………………………………………………… 

тел. за контакт: …………………………………………………………. 

електронна поща: …………………………………………………….   

 

За участие в търг с тайно наддаване за продажба на Колесен трактор VALTRA T202D, 

заложен по реда на ЗОЗ в полза на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД. 
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V. Ред за провеждане на търга: 

1. Предложенията за участие в търга се разглеждат от специално назначена за целта 

Комисия на 04.08.2020г. в 10 часа, без присъствието на участниците. 

 

2. Комисията преглежда постъпилите наддавателни предложения, ведно с 

приложените към тях документи. В случай че установи нередовност или непълнота във 

връзка с представените документи, както и че е налице неспазване на изискванията, 

посочени в настоящите правила, Комисията отстранява от участие съответното лице. 

Редовните наддавателни предложения се класират според предложената цена. С Протокол 

на Комисията, подписан от всички членове, за спечелил търга се обявява участникът, 

предложил най – висока цена. 

Забележка 1: Търг може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за 

участие. Участникът се обявява за спечелил съответния търг по предложената от него цена. 

Забележка 2: В случай че двама или повече участници са предложили една и съща 

цена, на същите се дава тридневен срок за подобряване на отправените от тях 

предложения. По решение на всички членове на Комисията, в случай на две или повече 

еднакви предложения, печелившият участник може да бъде определен чрез жребий от 

председателят на Комисията. 

Забележка 3: Не се връща депозита на участник, който е определен за спечелил търга, 

но откаже да сключи договор в срока, посочен по-долу в настоящите Тръжни правила, както 

и ако не заплати предложената от него цена в сроковете и при условията на настоящите 

правила за продажба. 

 

3. Резултатът от търга се обявява на интернет страницата на  „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД – 

www.tbibank.bg . Участникът, спечелил търга, е длъжен в седемдневен срок от 

публикуването на резултатите от търга да внесе предложената от него цена по сметка с 

титуляр – назначеният депозитар, като приспадне внесения задатък. 

 4. В седемдневен срок от получаване на пълната продажна цена „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД 

сключва договор със спечелилия търга участник, с който прехвърля собствеността върху 

вещта от т. I. 

 

 5. Ако спечелилият търга участник не плати цената или не сключи договор за 

прехвърляне на собствеността в определения за това срок, Комисията съставя Протокол, с 

който определя за спечелил търга участника, предложил следващата по размер цена, като 

му изпраща съобщение за това и определя седемдневен срок от получаване на 

съобщението за внасяне на цената. Ако и този участник не плати цената, за спечелил търга 

се обявява следващият по ред на предложените цени участник, който я плати. Задатъкът на 

спечелилите търга участници, които не платят цената, остава в полза на Банката, а задатъкът 

на останалите участници се връща. 

 

http://www.tbibank.bg/
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 6. Всички разноски по прехвърляне на собствеността на движимата вещ са за сметка на 

купувача. Вещта се предава в състоянието, в което е към момента на сключване на договора 

за прехвърляне на собствеността на посоченото й място на домуване, като Банката не 

гарантира за нейната експлоатационна годност и купувачът не може да отправя претенции 

за недостатъци на закупената вещ към същата. 

 

 7. В случай че не са направени наддавателни предложения или не е обявен купувач, 

Банката може да организира провеждането на следващ търг по същия ред и правила с 

определяне на нова цена.   

 
За информация, свързана с търга, както и за уведомления за оглед на заложеното 

имущество – Димитър Марков - гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, тел: 0894/33 

26 85, email: Collection@tbibank.bg; 

mailto:Collection@tbibank.bg

