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І. ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

 

 

А. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

Търгът се провежда на основание Решение на УС на ББР ЕАД № 94/ 13.10.2022г. 

 

 

Б. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

Употребяван лек автомобил, марка BMW 530 xDrive, с рег. № CB 9239 MP, дата 

на първа регистрация в КАТ: 06.07.2018г. 

 

 

ІІ. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 

А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

1. Условие за участие в търга.  

1.1. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, в т.ч. 

неперсонифицирани образувания, приложили всички задължителни документи по т.2 

в определените срокове и отговарящи на изискванията, определени в тръжната 

документация. 

1.2. Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след 

представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че 

кандидатът е чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод на български 

език.  

 

2. Необходими документи за участие в търга. 

За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията 

за провеждане на търга подписано заявление за участие в търга (Приложение № 2), 

към което прилага следните документи: 

2.1. За физическите лица и представителите на юридическите лица – копие 

на документ за самоличност, а в случаите по т. 1.2 – и нотариално заверено 

пълномощно; 

2.2. За кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – 

копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на 

участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 

2.3. За кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по 

т. 2.2 на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, с 

превод на български език; 

2.4. Документ за внесен депозит; 

2.5. Подписан протокол за оглед. 

 

Кандидат, който не представи някой от документите по т. 2 или 

представеният документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие 

в търга. 
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Б. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 

 1. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА. 

1.1. Тръжната документация е безплатна и е осигурен пълен достъп до 

документацията по електронен път на електронната страница на ББР ЕАД. 

1.2. Датата и мястото на провеждане на търга, стойността на депозита и 

условията за участие в търга са посочени в Решението на УС на ББР ЕАД за откриване 

на търга. 

1.3. Критерият за класиране на кандидатите е най-високата предложена цена. 

1.4. Всички разходи – данъци, такси и разноски по сделката, дължими за 

сключване на договора за покупко-продажба, се поемат изцяло от купувача. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

2.1. Преди започване на търга, комисията установява: 

а) Самоличността на кандидатите, участващи в търга или на техните 

представители; 

б) Редовността на документите на кандидатите за упълномощаване; 

в) Внесените депозити за участие в търга. 

2.2. Комисията проверява необходимите документи съгласно раздел ІІ, част А, 

т. 2. “Необходими документи за участие в търга”. Кандидат, който не е представил 

изискуемите документи или представеният документ не е в изискуемата форма, не се 

допуска до участие в търга. Допуснатите кандидати се вписват в списъка на 

участниците. На допуснатите кандидати се раздават последователни номера с които 

ще участват в търга. 

2.3. Търгът се провежда като се спазва последователността на номерата. 

2.4. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на 

комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати. В случай, че 

условията по предходното изречение не са изпълнени, търга се обявява за 

непроведен. 

2.5. Когато са внесени депозити от най-малко двама кандидати, но на търга 

не се яви нито един кандидат или се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час 

и ако в този срок не се явят поне двама кандидати, внесли депозит, търгът не се 

провежда, като за това се изготвя протокол. 

Внесените депозити се възстановяват по посочена от кандидатите банкова 

сметка. Депозитите не се олихвяват. 

2.6. Председателят на комисията открива търга, като обявява пред 

присъстващите: 

а) Състава на комисията за провеждане на търга 

б) Броя на кандидатите, които са се явили за участие в търга 

в) Началната тръжна цена 

г) Стъпката за наддаване в лева 

2.7. Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на комисията 

на последователни суми над началната тръжна цена с размера на една стъпка, 

разграничени със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на 

определената стъпка. 

2.8. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и вдигат 

номера, под който са записани в списъка за участие. Обявената от участника сума се 
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приема за окончателна от комисията и другите участници в търга, без право на 

позоваване на грешка. 

2.9. Преди третото обявяване на последната оферта, председателят на 

комисията отправя предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, 

наддаването приключва със звуков сигнал. 

2.10. Председателят на комисията обявява участника, спечелил търга и 

предложената от него най-висока цена, след което закрива търга.  

2.11. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, в който се класират 

кандидатите по реда на предложената от тях цена, като на първо място се класира 

кандидатът предложил най-висока цена за автомобила. 

2.12. Протоколът се съставя и подписва от тръжната комисия в 2 екземпляра - 

един за спечелилия търга и един за ББР ЕАД. 

2.13. Заплащането на предложената цена за автомобила се извършва от 

спечелилия търга кандидат в срок до 22.11.2022г. включително, по банковата сметка 

на ББР ЕАД: BG 72 NASB 9620 10 00062004, BIC NASBBGSF. Върху цената не се дължи 

ДДС. 

2.14. На кандидата се издава фактура. 

2.15. В случай на неплащане на цената в срока по т. 2.12, депозитът не се 

връща на спечелилия търга кандидат. ББР ЕАД обявява служебно за спечелил търга 

участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го 

поканва в срок до 3 (три) работни дни да извърши плащането. Ако поканеният 

участник в търга не внесе цената в определения срок, комисията отбелязва със 

забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

2.16. След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и 

представяне на платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за 

покупко-продажба на автомобила. 

2.17. Депозитите се освобождават както следва:  

2.17.1. На неспечелилите участници – в 7-дневен срок от датата на приключване 

на търга; 

2.17.2. На участника, предложил най-високата цена, спечелил търга и заплатил 
изцяло нейния размер – в срок до 3 (три) работни дни след заплащането й. 

 

  

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА.  

 

3.1. Договорът за продажба се подписва в срок до 1 (един) месец след внасяне 

на предложената цена от спечелилия търга купувач. Купувачът се задължава да 

представи всички документи, необходими за извършване на сделката. В случай, че 

документите не са представени съгласно нормативните изисквания, банката се 

отказва от подписване на договора, като му предоставя нов срок за предоставяне на 

същите и за сключване на сделката. 

3.2. Автомобилът, заедно с всички съпътстващи го документи (оригинал на 

свидетелство да регистрация, 2 бр. ключ с дистанционно, документ за извършен 

технически преглед и сервизна книжка), се предава от материално-отговорно лице на 

ББР ЕАД на купувача, а купувачът е длъжен да ги получи, в деня на подписване на 

договора, за което се съставя протокол. 

3.3. След изтичане на срока по т. 3.2., купувачът дължи неустойка за паркинг 

на банката в размер на 20 лева за всеки просрочен ден. 
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ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Лек автомобил BMW 530d xDrive, 2018 г., Sedan, рег. № СВ 9239 МР 

  

 

Мощност: 195 kВт/ 265 к.с. 

Година на производство: 2018 

Пробег: 41 500 км. 

Цвят: Черен металик 

Тапицерия: Кожен салон Nappa Mokka 

 

Стандартно оборудване: 

• Контрол на налягането в гумите 

• Алармена система 

• Велурени стелки 

• Разделяне на задната седалка 

• Пакет огледала с разширени функции 

• Система за почистване на фаровете 

• LED фарове за мъгла 

• CD Player 

• Спешно повикване 

Допълнително оборудване 

• Отопление на волана 

• Автоматично управление за вратата на багажника 

• Система за комфортен достъп 

• Soft close - автоматика на вратите 

• М Спортен пакет 

• 18“ М Алуминиеви джанти 

• Гуми със система за авариен режим 

• М Спортни спирачки 

• Спортна автоматична скоростна кутия 

• Електрически предни и задни седалки тип Comfort 

• Вътрешно осветление 

• Асистент за паркиране Plus 

• М Спортна ходова част 

• М Кожен волан 

• М Аеродинамичен пакет 

• Ключ BMW Display key 

• Електрически панорамен люк 

• Ролкови щори 

• Слънцезащитни стъкла 

• Активно проветряване на предните седалки 

• Арматурно табло в Sensatec 

• Отопление на седалките 

• Автоматичен четиризонов климатик  

• Пакет Ambient Air 

• Озвучителна система HARMAN/ KARDON 

• Мултифункционално арматурно табло 

• Пакет Connected Drive 

• Навигационна система Professional 

• Комфортна телефония с безжично зареждане 

• Пакет Safety 

• Адаптивни LED фарове 

• Асистент за дълги светлини 

• Активна защита 



7 

• Асистент за шофиране 

 

Автомобилът се намира в отлично състояние, преминал е годишен технически преглед 

има застраховки Гражданска отговорност и „Каско“. Сервизиран е само във фирмения сервиз 

на М-Кар ЕООД. 
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Приложение № 1 

 

 

Протокол за оглед  

  

  

Подписаният ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Декларирам, че направих подробен оглед на следното МПС: 

• Употребяван лек автомобил, марка BMW 530d xDrive, Sedan, рег. № СВ 9239 МР, дата на 

първа регистрация в КАТ: 06.07.2018г., продаван на явен търг от собственика ББР ЕАД 

и в тази връзка съм запознат със състоянието му, и с всички особености, които биха 

повлияли на предложената от мен цена. 

 

 
 

 

 

 

 

Дата ...... 2022 г.                               Декларатор:..................  
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Приложение № 2 

До 

Изпълнителните директори  

На Българска банка за развитие ЕАД 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  

от  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(трите имена на лицето)  

лична карта № …………………………………………………, издадена от …………………………………………………… на 

……………………………………………… г., ЕГН ………………………………………………………………, живущ/а в гр. 
…………………………………………………………………………, ул. …………………………………………………………………………№ 

………, ж.к. …………………………………………………………, бл. …………, вх. …………, ап. …………, представител 
на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на търговеца, в случай, че е приложимо) 

  

Уважаеми господа Изпълнителни директори, 

 

След като се запознах с документацията за участие в търг с явно наддаване за продажба 

на Употребяван лек автомобил, марка BMW 530d xDrive, Sedan, рег. № СВ 9239 МР, 

дата на първа регистрация в КАТ: 06.07.2018г., собственост на ББР ЕАД и началната 

тръжна цена, 

 

ЗАЯВЯВАМ:  

  

1. Приемам условията, посочени в тръжната документация и желая да 

участвам в търга за продажба на Лек автомобил, марка BMW 530d xDrive, Sedan, 

рег. № СВ 9239 МР, дата на първа регистрация в КАТ: 06.07.2018г., собственост на 

ББР ЕАД при начална тръжна цена, както следва: 

   110 000 (сто и десет хиляди) лв. 

2. При спечелване на търга от мен ще сключа договора за покупко-продажба 

на автомобила по надлежния ред. 

3. Запознат/а съм с условията за задържане и връщане на депозита за 

участие. 

4. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), 

декларирам, че давам съгласието си личните ми данни (имена, адреси, телефони, 

електронни адреси или други данни) да бъдат използвани при събирането, 

обработването им с цел уреждане на тръжна документация, в изпълнение на 

задълженията за подаване на информация и съдействие на органите на МВР или друг 

държавен орган, който има нормативно основание за получаване на съответните 

данни за финансови, осигурителни, контролни и други законосъобразни цели. 

Информиран/а съм, че личните ми данни няма да се използват без моето съгласие за 

други цели и това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ 
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период, като имам право да поискам информация за това какви данни се съхраняват, 

техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Информиран 

съм, че срокът за съхранение на предоставените от мен лични данни е 10 години, 

считано от приключване на тръжната процедура или договорните отношения. 

Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до коригиране 

или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за 

правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на 

данните. Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко 

време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на 

съгласие, преди то да бъде оттеглено. Информиран/а съм за правото си за подаване 

на жалба до надзорен орган - Комисията за защита на личните данни за Република 

България. Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано 

вземане на решения, включително профилиране, по отношение на личните данни. 

 

Приложения: Документите, посочени в раздел ІІ А от тръжната документация. 

 

 

 

 

 

Дата: ……….2022г.      Подпис: 


