
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО ЗОЗ 
 

„УниКредит Булбанк“ АД обявява процедура за продажба по реда на Закона за особените 

залози на имот с площ по кадастър 129 991 кв.м., находящ се в землището на с. Говедарци, 

общ. Самоков, местност Надарица, а именно: ПИ с идентификатор 15285.9.475, ведно със 

сградите, построени в имота, включително всички подобрения и приращения в имота. 

Продаваният имот е собственост на залогодателя "КОНСОРЦИУМ РИЛА  ИНВЕСТМЪНТ" 

ООД, ЕИК 160077333 

Описание на активите с обявена минимална продажна цена в размер на 1 662 455.50 лева 

(ДДС не се дължи) е на разположение на кандидат-купувачите на адрес: гр. София, ул. 

„Гюешево” 14, деловодство, след изпратено запитване до daniel.yordanov@unicreditgroup.bg 

На същия електронен адрес следва да бъдат отправяни и запитвания за оглед. 

Предложенията за покупка се приемат на адрес: гр. София, ул. „Гюешево” 14, Деловодство, в 

периода от 9 до 11 часа на 20.12.2017г. Предложенията са валидни, ако са подадени в 

писмена форма, в запечатан плик, предложената за плащане цена на актива е не по-ниска от 

обявената минимална цена в лева, придружени от банкова референция за възможностите на 

кандидата да плати предложената цена или извлечение от банкова сметка на кандидата в 

„УниКредит Булбанк“ АД, където е депозирал сума, покриваща предложената цена, и в срок 

до края на работния ден на 19.12.2017г. по сметката на депозитаря Николай Димитров 

Цветанов с IBAN BG20UNCR75271095506534 е внесен гаранционен депозит в размер на 

100 000 лв., която сума ще бъде част от покупната цена за участника, който бъде определен 

за купувач.  

Отварянето на пликовете ще се извърши в 11.30 часа на 20.12.2017г.. За купувач ще бъде 

обявен този кандидат, който е предложил най-висока цена. Купувачът е длъжен в 3-дневен 

срок от обявяването му да внесе предложената от него цена по сметка на депозитаря с IBAN 

BG20UNCR75271095506534. Разходите за нотариална заверка на договора за покупко-

продажба са за сметка на купувача. 

Оповестяването на процедурата не се счита за обвързващо предложение или публична 

оферта.  
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