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Образец № 1 

 
 

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

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

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

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

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

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

Електронна поща: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Във връзка с продажба по реда на ЗОЗ на движима вещ, собственост на залогодателя „Фрея 

– Варна” ООД – в несъстоятелност, с ЕИК 200035754, със седалище и адрес на управление в 

област Варна, община Аксаково, ПК 9152, с. Долище, представлявано от синдик Янко 

Николов Стоянов, с адрес: град Варна, ул. „Хаджи Стамат” № 32, ап. 4, заложена в полза на 

„ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, предлагам сумата от: 

 

 

 Колесен трактор VALTRA T202D  -  

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………лв. 

             (Моля посочете цифром и словом сумата срещу избраната вещ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ……………….       Подпис: ………………….…………….. 
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Образец № 2 
 

 
Декларация  

за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 
 

 

 Колесен трактор VALTRA T202D ; 

 

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 продаваната по реда на ЗОЗ движима вещ и съм 

съгласен/на да закупя същата в състоянието, в което се намира. 

 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 вещта, предмет 

на продажба. 

 

 

 

 

Дата: ……………….       Подпис: ………………….…………….. 
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Образец № 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:  
 

 Колесен трактор VALTRA T202D; 

 

заложен 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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Образец № 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: ………………….…………….. 

 


