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ОБЯВА 

 ЗА  

 

Обособена позиция: Лек автомобил (МПС) „МАЗДА“ модел 6/2.0i/141 TE  

Вид на търга – с тайно наддаване. Вид на заседанието: открито. 
 

Началната тръжна цена: 1,468.80 (хиляда четиристотин шестдесет и осем и 0.80) лева 

с ДДС. 

Стъпка за наддаване – 5% 

При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между 

тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и стъпка на наддаване 

– 5%. В случай, че на тайния търг няма представители при отварянето на пликовете с 

документи, се определя срок за провеждане на явен търг между тези кандидати. 

Кандидатите се уведомяват писмено или по имейл за деня и часа на провеждане на явния 

търг. 

 

Разходите за прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на Купувача. 

 

Начин на плащане: Плащането следва да се извърши по банкова сметка на БАЕЗ ЕАД в 

лева: IBAN BG22BPBI79401090091802, BIC BPBIBGSF, при банка Юробанк България АД, 

в 7-дневен срок от датата на уведомлението на участника, обявен за спечелил търга, за 

резултатите от търга. 

 

Дата, място и час на провеждане на търга – в заседателната зала на БАЕЗ ЕАД, находящ 

се в гр. София, бул. Ал. Стамболийски 55, ет.1, от  10 часа, на 15 октомври 2019 г. 

Размер на депозит за участие – 200 (двеста и 0.00) лв. 

Депозитът се плаща ефективно до 11.10.2019 г. по банковата сметка на БАЕЗ ЕАД. 

Внесените депозити се освобождават в срок до 10 дни от вземането на решение за 

определяне на спечелил търга участник, а депозитът на последния се задържа като гаранция 

за сключване договор за покупко-продажба и се приспада от продажната цена при 

подписването на договора за покупко-продажба.  

 

Условия за оглед на МПС – Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. Ал. Стамболийски 

№ 55, БАЕЗ ЕАД. 

Краен срок за приемане на заявления за участие -  Заявлението за участие в търга се 

подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на БАЕЗ ЕАД в срок до 12:00 часа на 

14 октомври 2019 г. Върху плика се отбелязват името на участника, актуален адрес за 

кореспонденция, телефон за връзка и лице за контакти, както и наименованието на търга. В 

плика със заявлението се представят ценовото предложение както и изискуемите документи 

съгласно тръжната документация. Ценовото предложение – Предлагана цена с ДДС се 

поставя в запечатан непрозрачен плик. Пликът с предлаганата цена /запечатан/ се поставя в 

плика със заявлението /запечатан/.  

Ден, място и час за повторно провеждане на търга – Когато до 14.10.2019 г. няма 

подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен и се организира провеждане 

на повторен търг с краен срок за подаване на заявления за участие до 14 ноември 2019 г. 

 

Тръжната документация е безплатна и достъпва от интернет страницата на БАЕЗ ЕАД 

/www.baez.bg/. 
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Изисквания към участниците: 

1. Участниците следва да са подали заявление за участие в търга в посочения срок, 

спазвайки разпоредбата на чл. 15е, ал.1 от ПРУПДТДДУК. 

2. Участниците следва да представят удостоверение за актуално състояние от 

Търговския регистър към Агенция по вписванията, съответно нотариално 

заверено пълномощно и документ за самоличност – в случай, че кандидата се 

представлява от упълномощен представител; в случай, че участникът е физическо 

лице следва да представи актуален документ за самоличност.  

3. Участниците следва да декларират, че нямат финансови задължения към БАЕЗ 

ЕАД. 

4. Участниците следва да заявят изрично приемане на условията на търга. 

5. Участниците следва да представят доказателства за внесен депозит за участие.  

6. Да представят изискваните легитимационни документи, съгласно тръжната 

документация.   

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от участниците: 

1. Заявление за участие; 

2. Писмено предложение за цена (ценово предложение); 

3. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър към Агенция по 

вписванията– за юридически лица; лична карта (заверено копие) – за физически 

лица; 

4. Декларация за липса на финансови задължения към БАЕЗ ЕАД; 

5. Декларация за изрично приемане условията на търга; 

6. Документ за внесен депозит за участие (заверено копие);  

7. Нотариално заверено изрично пълномощно и валиден документ за самоличност, 

в случай, че заявлението и ценовото предложение са подписани от представител 

на кандидата, както и в случай, че представител на кандидата участва при 

отварянето на пликовете с документи (както и при евентуално участие в явния 

търг). 

 

Непредставянето, на който и да е от необходимите документи е основание за незабавно 

отстраняване на съответния участник в търга. 

 

Информация по чл. 13 от 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/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 

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

Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД, ЕИК 121769212, 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1, 

е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. 

Предоставените от Вас лични данни, в хода на участието Ви в горепосочения търг с 

тайно наддаване, се събират, обработват и съхраняват от БАЕЗ ЕАД, единствено с цел 

провеждането на търга, респективно последващите от това действия. 



3 

 

Информацията, събрана в хода на провеждане на търга, не се предоставя на трети 

лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи. 

Представените в хода на провеждане на търга лични данни се съхраняват от БАЕЗ 

ЕАД за срок от три години на неодобрените кандидати и пет години, от датата на 

подписване на договора за покупко-продажба с одобрения кандидат. 

БАЕЗ ЕАД осигурява необходимите организационни и технически мерки за защита на 

Вашите лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.     

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, 

които се обработват от БАЕЗ ЕАД, право на изтриване, право на коригиране и ограничаване 

на обработването на същите при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото 

българско законодателство. 

Ако считате, че правата Ви по защита на личните данни са нарушени, можете да 

подадете жалба до БАЕЗ ЕАД, на посочения  по-горе адрес, до Комисията за защита на 

личните данни, както и да защитите правата си по съдебен ред.  

  

 

 

 

 


