
 

 
УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 

на 

 

Колесен трактор NEW HOLLAND, модел TN75FA, РЕГ.№ С 06606, година на производство 

2007г., обем 3908 куб.см., номинална мощност 54,5 Kw, собственост на залогодателя „96 

Агрогруп“ ООД, ЕИК 123028440.  

Начална цена – 12 620 лв. 

 

 

Наддавателни предложения /по образец/ се подават в периода 27.06.2022г. – 08.07.2022г. 

/вкл./ вкл., в сградата на “Българска банка за развитие” ЕАД, гр. София, ул. „Дякон 

Игнатий” №1 или изпратени с куриер, които ще се отразят във входящия регистър на 

банката. Пликът с наддавателното предложение да бъде надписан: има на наддавача, 

период на проданта и описание на актива, който се продава.  

Всеки наддавач посочва писмено актива, за който участва, както и предложената от него 

цена с цифри и с думи и подава предложението си, придружено с квитанция за внесен 

депозит, в запечатан плик. Предложения с цена по–ниска от обявената начална цена са 

недействителни и не се класират.  

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 08.07.2022г. 

Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната цена, се внасят в срок до 17:00 

часа на 08.07.2022 г. по сметката на назначения по реда на чл. 38 от Закона за особените 

залози депозитар - Стоян Благоев Якимов, която сметка е с IBAN BG 

84UNCR70001522705043, BIC UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“ АД.  

До участие в наддаването се допускат само кандидати, представили документ за внесен 

депозит. Депозитите на неспечелилите участници ще бъдат връщани в седемдневен срок от 

приключване на търга и внасяне на пълния размер на предложената цена. Всички такси и 

разноски по внасянето на депозити, съответно връщането им, са за сметка на наддавачите. 

Обявяването на постъпилите наддавателни предложения и на купувача ще бъде извършено 

в сградата на „Българска банка за развитие“ ЕАД в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1, на 

11.07.2022г. от 13 ч. 

Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-

висока с размера на един задатък, предложението се отразява в протокола и след като 

наддавачът го подпише, тръжната комисия пита има ли желаещи да предложат по-висока 

цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола 

и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на актива се 

обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. 

В случай, че повече от един участници в търга с тайно наддаване са предложили еднаква 

цена в подадените предложения и нито един от участниците в търга с тайно наддаване не 

изрази желание за участие в търга с явно наддаване се провежда жребий за определяне на 

купувач между тези участници. 

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в срок от 7 дни от уведомяването му, да внесе 

предложената от него цена, като се приспадне платения вече задатък. Съгласно чл. 37, ал.2 

от ЗОЗ продажбата се извършва само срещу заплащане на пълния размер на цената по 

сметка на депозитаря.  

При неплащане в определения срок, за купувач се определя наддавачът, предложил 

следващата най-висока цена, като депозитът на неплатилия в срок наддавач се задържа.  

Прехвърлянето на собствеността ще се извърши с Договор за покупко - продажба, като 

всички разноски са за сметка на купувача, в срок до 3 /три/ дни от внасяне пълната цена от 

проданта.  

 

За контакти: 02/ 4529477 


