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

ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

 

„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, в качеството си на заложен кредитор обявява продажба по 

реда на Закона за особените залози /”ЗОЗ”/ на движими вещи, собственост на залогодателя  

„МАНАСТИРИЩЕ - 2000” ЕООД, с ЕИК 106518762 със седалище и адрес на управление 

област Враца, община Хайредин, с. Манастирище, със законни представители Кунчо Нинов 

Кузманов с ЕГН 5012201905 и Росен Свиленов Емилов, с ЕГН 7708033061, заедно и 

поотделно, към които вещи е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване № 

2019071101261, а именно: 

- 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; 

 

Продажбата ще се проведе чрез търг с тайно наддаване по ред и условия, одобрени от 

Изпълнителните директори на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, подробно описани в Приложение № 1 

Правила за продажба по реда на ЗОЗ на заложени в полза на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД движими 

вещи – неразделна част към настоящото обявление. 

 Вещите се продават при минимална продажна цена не по-ниска от посочената по -

долу, както следва: 
1. Относно прикачена пръскачка, марка Bargam, модел: ELIOS-2200 BDL, с рег. № 

ВР00691А, сериен номер S 7662 – 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ с ДДС. 

2. Относно зърнокомбайн, марка Deutz-Fahr, модел 5690 H, рама № 6228013605, 

двигател № 10619643, регистрационен № ВР02140 – 38 250 лв. /тридесет и осем хиляди 

двеста и петдесет лева/ с ДДС. 

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

ДДС по банкова сметка с титуляр – назначения депозитар ЧСИ Иванка Цонкова– IBAN: BG 43 

FINV 9150 7116 6196 92, BIC код FINVBGSF, при „Първа инвестиционна банка” АД, както 

следва: 

1.1. Относно прикачена пръскачка, марка Bargam, модел: ELIOS-2200 BDL, с рег. 

№ ВР00691А, сериен номер S 7662 - 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. 

1.2. Относно зърнокомбайн,  марка Deutz-Fahr, модел 5690 H, рама № 

6228013605, двигател № 10619643, регистрационен № ВР02140 – 3 825 лв. / три хиляди 

осемстотин двадесет и пет лева/. 
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Всеки участник подава наддавателно предложение, което не може да бъде по-ниско от 

определените минимални продажни цени. Наддавателните предложения се подават по 

образец /Приложение № 1 към настоящите правила/ от 14.03.2022г. до 18:00 часа на 

28.03.2022г. включително, в сградата на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД на адрес: гр. София, ул. 

„Димитър Хаджикоцев” № 52-54. Отваряне и разглеждане на постъпилите предложения ще 

бъде извършено на 29.03.2022г. в 10 часа, в сградата на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД на адрес: гр. 

София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54 от назначена за целта Комисия, без присъствието 

на участниците.  

Огледи на вещите, предмет на продажбата, могат да бъдат извършвани по тяхното 

местонахождение: по отношение на Прикачена пръскачка Bargam - област Враца, община 

Хайредин, с. Манастирище, по отношение на Зърнокомбайн,  марка Deutz-Fahr, модел 5690 

H – западна индустриална зона гр. Враца, база на „Ири трейд“ АД, 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. 

За купувач се обявява този участник, който е предложил най-висока цена с 

наддавателното предложение. Спечелилият търга участник е длъжен в 7-дневен срок да 

внесе предложената от него цена, ведно с дължимия ДДС, като приспадне внесения задатък, 

по посочената по – горе сметка на назначения депозитар. 

Собствеността на вещите се прехвърля с писмен договор, сключен между Банката и 

обявения купувач в срок от 7 (седем) дни след плащане на пълната цена от обявения за 

купувач кандидат. Всички разноски по прехвърляне на собствеността върху вещите са за 

сметка на купувача. Вещите се предават в състоянието, в което са към момента на сключване 

на договора за прехвърляне на собствеността на посоченото им място на домуване, като „ТИ 

БИ АЙ БАНК” ЕАД не гарантира тяхната експлоатационна годност и купувачът не може да 

отправя претенции за недостатъци на закупените вещи. 

 

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; 

 

Приложения: 

1. Приложение 1 – Правила за продажба по реда на Закона за особените залози на 

вещи, заложени в полза на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД движими вещи. 
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