
ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД 
чрез РЕЗЪЛУТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (БЪЛГАРИЯ) ЕООД  

ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: 

I. 18365/23981 кв.м ид.ч (осемнадесет хиляди триста шестдесет и пет квадратни метра идеални 

части от двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и един квадратни метра ) от УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ДВОРНО МЯСТО), целият с площ от 23 983 кв.м (двадесет и три хиляди 

деветстотин осемдесет и три квадратни метра), а съгласно нотариален акт за собственост, 

собствения на дружеството имот е с площ от 16 550 кв.м. (шестнадесет хиляди петстотин и петдесет 

квадратни метра), представляващ урегулиран поземлен имот - парцел ХШ-552 (тринадесети за имот 

с номер петстотин петдесет и две) в квартал 41 (четиридесет и едно) - “Голеш” по ПУП (ПРЗ) на гр. 

Стара Загора, утвърден с Решение № 102/29.04.2004 на Об. Съвет гр.Стара Загора, при граници на 

урегулирания поземлен имот съгласно скица на Община гр.Стара Загора: от север - ПИ № 587 и УПИ 

(парцел) XI- 552, от изток - УПИ (парцел) ХI-552 и УПИ (парцел) ХII-552,от запад - път и водостопанско 

съоръжение и от юг улица щелият имот представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен 

№68850.526.1581 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и 

шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно) по кадастрална карта на гр. Стара Загора одобрена 

със Заповед № РД -18- 65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Стара 

Загора съгласно скица № 15-103183-09.03.2017г. , с административен адрес в квартал „Голиш“, 

целият с площ от 23 980 кв.м (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет квадратни метра) по 

кадастралната карта, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно 

ползване - за друг вид производствен, складов обект и със стар идентификатор - парцел ХШ-552 в 

кв.41 при граници (съседни имоти) , съгласно кадастрална карта: имот с № 68850.526.587 - за друг 

вид производствен складов обект, имот с № 68850.526.554 - за друг вид производствен, складов 

обект, имот с № 68850.526.586 - за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, имот с № 

68850.526.1568, имот №68850.526.1582, ЗАЕДНО с реално построените в имота сгради, а именно: 

1. ПЕТЕТАЖНА МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, със застроена площ на всеки етаж от 300 

кв.м (триста квадратни метра), и разгърната застроена площ от 1 500 кв.м (хиляда и петстотин 

квадратни метра), съгласно документи за собственост, заснета като СГРАДА с идентификационен № 

68850.526.1581.18 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и 

шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, точка, осемнадесет) по кадастралната карта на 

гр.Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) 

с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000, Голиш, според Скица на сграда №15-605594-29.11.2017, със 

застроена площ от 349 кв.м (триста четиридесет и девет квадратни метра), на пет етажа, с 

предназначение - промишлена сграда с конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни 

подови конструкции; 

2. МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА (бивша сграда „Столова“) със застроена площ от 420 кв.м 

(четиристотин и двадесет квадратни метра), съгласно документи за собственост, понастоящем 

надстроена и преустроена съгласно Разрешение за ползване № 168/15.05.2003г. на РДНСК гр. Стара 

Загора и Удостоверение № УВЕ-И-299/23.10.2003 на Община гр.Стара Загора е ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ, включващ: КАФЕ-АПЕРАТИВ с кухня, разположен на част от първия етаж, със застроена 

площ от 168.00 кв.м (сто шестдесет и осем квадратни метра); РЕСТОРАНТ С ДВЕ ЗАЛИ ЗА ХРАНЕНЕ, 



разположен на втория етаж, със застроена площ от 389.40 кв.м (триста осемдесет и девет цяло и 

четиридесет стотни квадратни метра) и СЛЪНЦЕЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО - НАВЕС ЗА СЕЗОННО 

ПОЛЗВАНЕ на терасата до залата за хранене, със застроена площ от 84.00 кв.м. (осемдесет и четири 

квадратни метра) заснети като СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1581.2 (шестдесет и осем 

хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет 

и едно, точка, две) по кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-

65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора, п.к. 6000, Голиш, 

според Скица на сграда №15-605599-29.11.2017г. със застроена площ от 475 кв.м (четиристотин 

седемдесет и пет квадратни метра), на един етаж, с предназначение - промишлена сграда, е 

конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни подови   конструкции и СГРАДА с 

идентификационен №68850.526.1581.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, 

петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, точка ,три) по кадастралната 

карта и кадастралните регистри (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния 

директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора, п.к. 6000, Голиш според Скица на сграда  №15-605603-

29.11.2017г., със застроена площ от 100 кв.м (сто квадратни метра), на един етаж, с предназначение 

- промишлена сграда, с конструкция - масивна с частични стоманобетонни елементи; 

3. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА (бивша сграда „Линия за ежедневно обслужване“), 

със застроена площ от 1 450 кв.м (хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра), съгласно 

документи за собственост, заснета като СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1581.16 

(шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда 

петстотин осемдесет и едно, точка, шестнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри 

(одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара 

Загора , п.к. 6000, Голиш, според Скица на сграда №15-605580-29.11.2017г. със застроена площ от 1 

954 кв.м (хиляда деветстотин петдесет и четири квадратни метра), на един етаж, с предназначение 

- промишлена сграда, с конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни подови 

конструкции; 

4. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА (бивша сграда „КПП-ново“), със застроена площ от 

190 кв.м (сто и деветдесет квадратни метра), съгласно документи за собственост , заснета като 

СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1581.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и 

петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и 

едно,точка,петнадесет), по кадастралната карта на гр. Стара Загора (одобрени със заповед РД-18-

65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора, п.к. 6000, Голиш , 

съгласно скица на сграда №15-605373-29.11.2017г. със застроена площ от 498 кв.м (четиристотин 

деветдесет и осем квадратни метра), на един етаж, с предназначение - промишлена сграда, с 

конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции; 

5. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА (бивша сграда „Портиерна“) със застроена площ от 

18 кв.м (осемнадесет квадратни метра), съгласно документи за собственост, заснета като СГРАДА с 

идентификационен № 68850.526.1581.11 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, 

петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, точка, единадесет), по 

кадастралната карта на гр. Стара Загора (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000, Голиш, със застроена площ от 

17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), на един етаж, с предназначение - промишлена сграда, с 

конструкция - масивна с дървен гредоред; 



6. МОТЕЛ, състоящ се от три приемни сгради, с обща застроена площ от 1 159.50 кв. М. (хиляда сто 

петдесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), съгласно строителни книжа и документи, 

въведен в експлоатация съгласно УДОСТОВЕРЕНИЕ № Уве - И291/27.11.2003 г. на Община гр. Стара 

Загора, заснет като СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1581.4 (шестдесет и осем хиляди 

осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, 

точка, четири), по кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-

65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000, Голиш, със 

застроена площ от 77 кв.м (седемдесет и седем квадратни метра), на един етаж, с предназначение 

- друг вид сграда за обитаване ,с конструкция -масивна с частични стоманобетонни елементи; 

СГРАДА с идентификационен №68850.526.1581.5 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, 

точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, точка, пет), по 

кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора, п.к. 6000, Голиш съгласно скица на 

сграда №15-605608-29.11.2017г. със застроена площ от 149 кв.м (сто четиридесет и девет квадратни 

метра), на един етаж, с предназначение - друг вид сграда за обитаване, с конструкция - масивна с 

частични стоманобетонни елементи; СГРАДА с идентификационен №68850.526.1581.6 (шестдесет 

и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин 

осемдесет и едно, точка, шест), по кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед 

РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора, п.к. 6000, 

Голиш, съгласно скица на сграда №15-605613-29.11.2017 г. със  застроена площ от 73 кв.м 

(седемдесет и три квадратни метра), на един етаж, с предназначение - друг вид сграда за 

обитаване, с конструкция - масивна с частични стоманобетонни елементи; СГРАДА с 

идентификационен № 68850.526.1581.7 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, 

петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, точка, седем), по 

кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000, Голиш, съгласно скица на 

сграда №15-605617-29.11.2017г със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два квадратни метра), 

на един етаж, с предназначение - друг вид сграда за обитаване ,с конструкция -масивна с дървен 

гредоред; СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1581.8 (шестдесет и осем хиляди осемстотин 

и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, точка, 

осем), по кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на 

сграда №15-605621-29.11.2017г. със застроена площ от 71 кв.м (седемдесет и един квадратни 

метра), на един етаж, с предназначение - жилищна сграда-еднофамилна, с конструкция -масивна с 

дървен гредоред; СГРАДА с идентификационен №68850.526.1581.17 (шестдесет и осем хиляди 

осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и едно, 

точка, седемнадесет), по кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-

65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, 

съгласно скица на сграда №15-605585-29.11.2017г със застроена площ от 171 кв.м (сто седемдесет 

и един квадратни метра) , на един етаж, с предназначение - друг вид сграда за обитаване ,с 

конструкция -масивна с частични стоманобетонни елементи; 

7. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА (ПОМПЕНА СТАНЦИЯ), със застроена площ от 50 кв.м (петдесет 

квадратни метра),съгласно документи за собственост ,заснета като СГРАДА с идентификационен 

№68850.526.1581.9 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет,точка,петстотин двадесет и 



шест,точка,хиляда петстотин осемдесет и едно,точка,девет), по кадастралната карта на гр. Стара 

Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес 

гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на сграда №15-605625-29.11.2017г, със застроена 

площ от 55 кв.м (петдесет и пет квадратни метра), на един етаж, с предназначение - промишлена 

сграда ,с конструкция -масивна с частични стоманобетонни елементи и 8.Всички останали, 

намиращи се в имота сгради, изградени след придобиването на имота като подобрения и 

приращения и представляващи съгласно кадастралната карта; СГРАДА с идентификационен № 

68850.526.1581.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет,точка ,петстотин двадесет и 

шест,точка, хиляда петстотин осемдесет и едно,точка,едно), по кадастралната карта на гр. Стара 

Загора (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес 

гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на сграда №15-605345-29.11.2017г. със застроена 

площ от 52 кв.м (петдесет и два квадратни метра), на един етаж, с предназначение - промишлена 

сграда ,с конструкция -масивна с частични стоманобетонни елементи; СГРАДА с идентификационен 

№ 68850.526.1581.10 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет,точка,петстотин двадесет и 

шест,точка,хиляда петстотин осемдесет и едно, точка,десет), по кадастралната карта на гр. Стара 

Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес 

гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на сграда №15-605352-29.11.2017г, със застроена 

площ от 401 кв.м (четиристотин и един квадратни метра), на един етаж, с предназначение - 

промишлена сграда ,с конструкция -масивна с частични стоманобетонни елементи; СГРАДА с 

идентификационен № 68850.526.1581.12 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка, 

петстотин двадесет и шест,точка,хиляда петстотин осемдесет и едно, точка, дванадесет), по 

кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на 

сграда №15-605364-29.11.2017г със застроена площ от 819 кв.м (осемстотин и деветнадесет 

квадратни метра) , на един етаж, с предназначение - промишлена сграда,с конструкция -масивна с 

частични стоманобетонни елементи; СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1581.13 (шестдесет 

и осем хиляди осемстотин и петдесет точка,петстотин двадесет и шест, точка,хиляда петстотин 

осемдесет и едно, точка,тринадесет), по кадастралната карта на гр. Стара Загора (одобрени със 

заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 

6000 , Голиш, съгласно скица на сграда №15-605367-29.11.2017г със застроена площ от 146 кв.м (сто 

четиридесет и шест квадратни метра), на един етаж, с предназначение - промишлена сграда ,с 

конструкция -масивна с частични стоманобетонни елементи; СГРАДА с идентификационен № 

68850.526.1581.14 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет,точка,петстотин двадесет и 

шест,точка,хиляда петстотин осемдесет и едно, точка,четиринадесет), по кадастралната карта на гр. 

Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК) с 

адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на сграда №15-605370-29.11.2017г със 

застроена площ от 142 кв.м (сто четиридесет и два квадратни метра), на един етаж, с 

предназначение - промишлена сграда, с конструкция -масивна с частични стоманобетонни 

елементи, ведно с целите реално изградени и извършени в имотите подобрения и съоръжения, 

ведно с всички трайно прикрепени вещи към имотите и сградите. 

II. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ДВОРНО МЯСТО) , целият с площ от 3 389 кв.м (три хиляди триста 

осемдесет и девет квадратни метра) по скица /а по документ за собственост 5 205 кв.м./, 

представляващ урегулиран поземлен имот - парцел ХII-552 (дванадесети за имот с номер петстотин 

петдесет и две) в квартал 41 (четиридесет и едно) - „Голeш“ по ПУП (ПРЗ) на гр.Стара Загора, 



утвърден с Решение № 102/;29.04.2004 г. на ОбСъвет гр.Стара Загора /бивш парцел XII 

(дванадесети)- „Строителна механизация - 2000“ АД в квартал 3 (трети) - „Голеш“ по плана на 

гр.Стара Загора ,утвърден със Заповед №662/25.04.2000 г./, при граници на урегулирания поземлен 

имот съгласно скица на Община гр.Стара Загора : от север УПИ (парцел) ХI-552,от изток - УПИ 

(парцел) XI-552 и улица,от запад - УПИ (парцел) ХIII-552, и от юг - улица, целият имот представляващ 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификационен № 68850.526.1582(шестдесет и осем хиляди осемстотин и 

петдесет,точка,петстотин двадесет и шест,точка,хиляда петстотин осемдесет и две), по 

кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на 

сграда №15-605703-29.11.2017г, находящ се в град Стара Загора ,с административен адрес в квартал 

„Голеш“ целият с площ по кадастрална карта от 3 389 кв.м (три хиляди триста осемдесет и девет 

квадратни метра), съгласно приложена Скица №4949/09.09.2008 г. на Служба по 

геодезия,картография и кадастър гр.Стара Загора, с трайно предназначение - урбанизирана 

територия, с начин на трайно ползване- за друг вид производствен ,складов обект и със стар 

идентификатор -парцел XII-552 в кв. 41, при граници (съседни имоти), съгласно кадастрална карта: 

имот 68850.526.554 - за друг вид производствен ,складов обект, имот с № 68850.526.1568 - за 

второстепенна улица, ЗАЕДНО с построените в имота сгради, а именно: 

1. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА (бивш „Склад за бойна готовност“) със застроена 

площ от 38 кв. м (тридесет и осем квадратни метра), съгласно документи за собственост, заснета 

като СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1582.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и 

петдесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, хиляда петстотин осемдесет и две,точка,едно), 

по кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на 

сграда №15-605707-29.11.2017г със застроена площ от 42 кв.м (четиридесет и два квадратни метра), 

на един етаж, с предназначение - промишлена сграда ,с конструкция - масивна с дървен гредоред; 

2. СГРАДА с идентификационен № 68850.526.1582.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и 

петдесет,точка,петстотин двадесет и шест,точка,хиляда петстотин осемдесет и две,точка,две), по 

кадастралната карта на гр. Стара Загора, (одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на 

Изпълнителния директор на АГКК) с адрес гр. Стара Загора , п.к. 6000 , Голиш, съгласно скица на 

сграда №15-605709-29.11.2017г. със застроена площ от 30 кв.м (тридесет квадратни метра) , на един 

етаж, с предназначение - промишлена сграда ,с конструкция -масивна с дървен гредоред, ведно с 

целите реално изградени и извършени в имотите подобрения и съоръжения, ведно с всички трайно 

прикрепени вещи към имотите и сградите, включително движимите вещи към сградите и земята, 

собственост на "Пиреос Недвижими Имоти“ ЕООД.  

Tези недвижими имоти са известни в публичното пространство като “Комплекс Тера“. 

Индикативната офертна цена за всички недвижими имоти, като цяло, е в общ размер 
на EUR 750,000.00 (седемстотин и петдесет хиляди евро), без включен ДДС. 

Срокът за набиране на оферти е до 24/03/2022 (четвъртък), 17.00 часа. 

Офертните цени следва да бъдат безусловни и да се подават в запечатан непрозрачен плик на 
адрес: гр. София, ул. „Московска“ №3А, ет.5, “Резълут Асет Мениджмънт (България)” ЕООД, на 



вниманието на г-н Браян Търнър.  Оферти, които не отговарят на посочените условия ще се считат 
за невалидни и няма да бъдат разглеждани. 

Офертата следва да бъде безусловна и да съдържа: 
 

1. Предложение за покупна цена, без включен ДДС.  
2. Начин на плащане (собствени средства и/или банково финансиране); 
3. Готовност за заплащане на част от продажната цена, в размер на 5 % от нея, в рамките на 3 

(три) работни дни, след евентуално потвърждение от страна на „Пиреос Недвижими Имоти“ 
EООД. 

4.  Декларация, че: 

4.1. Сте провели собствено проучване за правното и фактическото състояние на 

недвижимите имоти, посочени по-горе и сте взели самостоятелно решение да 

кандидатствате за покупката на имотите в това тяхно състояние, като в случай че бъдете 

избран за купувач на имота, ще сключите договор за покупката на имотите, и че 

4.2. “Пиреос Недвижими Имоти” ЕООД няма да носи никаква отговорност за Вашите бъдещи 

инвестиционни намерения спрямо имотите, независимо дали те могат или не могат да 

бъдат реализирани. 

Гаранционният депозит за разглеждане на офертните цени е в размер на EUR 20,000.00 (двадесет 

хиляди евро), с левова равностойност, която се изчислява и заплаща по обменен курс евро-лев в 

размер на 1.9565, в размер на BGN 39,130.00 (тридесет и девет хиляди сто и тридесет лева), който 

следва да бъде внесен до крайния срок за подаване на ценови оферти по следната банкова сметка 

на „Пиреос Недвижими Имоти“ ЕООД в Алианц Банк България АД:  

IBAN BG09BUIN95611000639349 – в евро  

или 

IBAN BG36BUIN95611000639348 - в лева 

 

 В деня на разглеждане на офертните предложения се извършва проверка за внесените 

гаранционни депозити по банковата сметка на „ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД и при липса 

на внесен гаранционен депозит, съответното офертно предложение се декласира, без да се носи 

каквато и да е отговорност от „ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД в тази връзка. За всяко отделно 

офертно предложение за закупуване на Имота, следва да се внесе отделен гаранционен депозит. 

Най-високото постъпило предложение ще бъде представено на собственика на Имотите за преглед 

и окончателното решение за одобрение или неодобрение. 

При избор на купувач, гаранционният депозит ще се счита за част от покупната цена на 
недвижимите имоти. 

В случай, че избраният купувач не сключи предварителен договор за покупко-продажба, 
независимо от причините за това, внесеният от него гаранционен депозит не подлежи на връщане, 
без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на “Пиреос Недвижими Имоти” ЕООД в тази 
връзка. 



Внесеният гаранционен депозит за участие в процедурата по набиране на офертни цени от 
участник, чието предложение не е прието от собственика на Имотите, подлежи на връщане в срок 
от 5 /пет/ работни дни от получаване на писмено уведомление от „ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” 
ЕООД по банковата сметка, от която депозитът е преведен. 

Следва да се има предвид, че: 

• окончателната продажна цена на недвижимите имоти подлежи на допълнително 
одобрение от собственика и само след наличие на такова одобрение продажната цена ще 
се счита за окончателна и няма да подлежи на промяна;   

• недвижимите имоти се продават в правното и фактическо състояние, в което се намират и 
собственика не носи и няма да носи отговорност за бъдещите намерения, включително и 
инвестиционни, на купувача, свързани с тях, независимо дали те могат или не могат да 
бъдат реализирани. 

С цел гарантиране прозрачността на процеса по продажба, Ви информираме, че на 25/03/2022 г., 

петък в 11.00 ч., в град София, на ул. „Московска“ №3А, етаж 5, купувачите, депозирали своите 

писмени предложения с намерения за закупуване на имотa, имат възможност да присъстват на 

отварянето на получените предложения и да участват в устно и явно наддаване, за достигане на 

най-висока продажна цена. Наддавателната стъпка ще бъде в размер на EUR 25,000.00 (двадесет и 

пет хиляди евро). 

Копия от налични документи за собственост и допълнителна информация се предоставят и оглед 
на недвижимите имоти се извършва само след сключване на Договор за конфиденциалност с 
“Пиреос Недвижим Имоти” ЕООД. 

След сключване на Договор за конфиденциалност, предоставяне на копия от налични документи за 
собственост, допълнителна информация и провеждане на оглед на описаните по-горе недвижими 
имоти, се приема, че кандидат-купувачът е запознат с всички техни правни и фактически 
недостатъци и декларира (i) своето съгласие да ги закупи в състоянието, в което се намират, (ii) че 
e провел собствено проучване за правното и фактическото състояние на имотите, тяхното 
функционално предназначение и e взел информирано решение да кандидатства за покупката на 
недвижимите имоти на основание собствените си проучвания, (iii) че е проверил всички 
обстоятелства и документи, относими към правния статут на имотите и няма да търси от 
собственика отговорност за непредоставяне на информация и/или документи, както и няма да 
търси от собственика отговорност за това, че купувачът няма да може да осъществи своите 
намерения за ползване, развитие и владеене на имотите. 

Следва да се има предвид, че по отношение на недвижим имот, представляващ УПИ с 
идентификатор 68850.526.1581 по кадастрална карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед № 
РД -18 - 65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, с 
административен адрес в квартал „Голиш“, целият с площ от 23 980 кв.м по кадастралната карта, е 
налице съсобственост с Община Стара Загора, която притежава 7433/23983 кв.м. ид.ч., която 
съсобственост не засяга сградите, построени върху поземления имот. 



В тази връзка и в зависимост от крайния резултат на процедурата  по набиране на офертни ценови 
предложения за покупката на имотите, “Пиреос Недвижими Имоти” ЕООД ще предприеме 
необходимите действия за спазване на изискването на чл.33 от Закона за собствеността.    

“Пиреос Недвижими Имоти” ЕООД и “Резълут Асет Мениджмънт (България)” ЕООД си запазват 
правото да променят условията и сроковете на процедурата по набиране на офертни цени за 
покупката на Имотите, без да носят каквато и да е отговорност към участниците и към трети лица. 

Настоящото съобщение не представлява предложение по смисъла на чл. 13 от Закона за 
задълженията и договорите /ЗЗД/ и не представлява публична покана по реда на чл. 290 от 
Търговския закон /ТЗ/, с оглед на което и в случай, че кандидат-купувач не бъде избран за купувач 
на Имота, Пиреос Недвижими Имоти ЕООД не е обвързано към съответния кандидат-купувач за 
продажбата на Имотите и не носи каквато и да е отговорност за претърпени от негова страна вреди. 

При необходимост от допълнителна информация, моля, да се обръщате към Детелина Ангелова 

+359 (0) 895 558 140 и Светла Паскалева +359 (0) 883 232 895. 

 


