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Приложение № 1 

 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………... 

С ЕГН/ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

С постоянен адрес/седалище: ……….…………………………………………………………………………………………… 

Пълномощник/Законен представител ………………………………………………………………………………………. 

Тел. за връзка: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Във връзка с продажба по реда на ЗОЗ на: 

 
 Прикачена пръскачка, марка Bargam, модел: ELIOS-2200 BDL, с рег. № ВР00691А, сериен 

номер S 7662; 

 Зърнокомбайн, марка Deutz-Fahr, модел 5690 H, рама № 6228013605, двигател № 

10619643, регистрационен № ВР02140; 

 Колесен трактор МТЗ – 820, рама № 808103196, двигател № 512268, регистрационен № 

ВР 04441. 

(маркира се с „X” вещта, за която се подава наддавателно предложение) 

 

предлагам сумата от: 

 

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

(цифром и словом) 

Предложената цена е с ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ……………….       Подпис: ………………….…………….. 
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Приложение № 2 

Декларация  

за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 
 

 Прикачена пръскачка, марка Bargam, модел: ELIOS-2200 BDL, с рег. № ВР00691А, сериен 

номер S 7662; 

 Зърнокомбайн, марка Deutz-Fahr, модел 5690 H, рама № 6228013605, двигател № 

10619643, регистрационен № ВР02140; 

 Колесен трактор МТЗ – 820, рама № 808103196, двигател № 512268, регистрационен № 

ВР 04441. 

(маркира се с „X” вещта, за която се подава наддавателно предложение) 

 

 

От: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………... 

С ЕГН/ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

С постоянен адрес/седалище: ……….…………………………………………………………………………………………… 

Пълномощник/Законен представител: ……………………………………………………………………………………. 

Тел. за връзка: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Декларирам следното: 

 1. Запознах се и приемам приложените Правила за продажба по реда на Закона 

за особените залози за заложени в полза на „Ти Би Ай Банк” ЕАД движими вещи. 

 2. Извършил съм оглед на продаваните по реда на ЗОЗ движими вещи и съм 

съгласен да закупя същите в състоянието, в което се намират. 

 3. Известно ми е, че в случай на обявяването ми за купувач и след заплащане на 

продажната цена „Ти Би Ай Банк” ЕАД не носи отговорност за опазване на вещите, предмет 

на продажба. 

 

 

 

Дата: ……………….       Подпис: ………………….…………….. 
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Приложение № 3 
Декларация за произход на средства 

 

От: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………... 

С ЕГН/ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

С постоянен адрес/седалище: ……….…………………………………………………………………………………………… 

Законен представител …………………………………………………………………………………………………………………. 

Тел. за връзка: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Декларирам, че паричните средства, с които ще закупя 

 Прикачена пръскачка, марка Bargam, модел: ELIOS-2200 BDL, с рег. № ВР00691А, сериен 

номер S 7662; 

 Зърнокомбайн, марка Deutz-Fahr, модел 5690 H, рама № 6228013605, двигател № 

10619643, регистрационен № ВР02140; 

 Колесен трактор МТЗ – 820, рама № 808103196, двигател № 512268, регистрационен № 

ВР 04441. 

(маркира се с „X” вещта, за която се подава наддавателно предложение) 

 

Заложен/а в полза на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД и предмет на продажба по ЗОЗ, имат следния 

произход: 

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

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

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

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

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

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни. 

 

 

 

 

Дата: ……………….       Подпис: ………………….…………….. 
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Приложение № 4 
Декларация – съгласие  

за обработка на лични данни 
 

От: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………... 

С ЕГН: ………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

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

Тел. за връзка: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Съгласен съм „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД да обработва личните ми данни, съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

Запознат/а съм с: 
- Целта и средствата на обработка на личните данни; 

- Доброволния характер на предоставянето на личните данни и последиците от отказа 

за предоставянето им; 

- Правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни; 

- Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити 

данните. 

 

 

 

 

Дата: ……………….       Подпис: ………………….…………….. 

 


