ОБЯВЛЕНИЕ
„Електроразпределение Север“ АД открива процедура по провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на
дружеството, при следните условия:
1. Недвижими имоти – поземлен имот (ПИ) с идентификатор №15761.501.478, с площ
2048 кв.м. и построената в него къща с идент.№15761.501.478.1 със застроена площ
135.40 кв.м. и РЗП 204.10 кв.м., находящи се в с. Голям извор, общ. Самуил, обл.
Разград, ул. „Васил Левски" №51. На ниво сутерен са разположени вътрешно
стълбище и избено помещение със самостоятелен вход/изход. На първи етаж са
разположени вестибюл, 5 стаи, вътрешно стълбище към сутерена, санитарно
помещение и покрита веранда.
2. Начална тръжна цена: 35 000 лв.
3. Заявление за участие в търга и всички съпътстващи документи се подават от
10.11.2022 г. до 17:00 ч. на 09.12.2022 г. в Деловодство на „Електроразпределение
Север“ АД, гр. Варна, п.к. 9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула
Г, ет. 4, лично или по куриер/ пощенски услуги (важи датата на входящия номер от
Деловодство, а не датата на пощенско клеймо).
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на
дружеството: https://www.erpsever.bg/bg/tyrgove-i-prodajbi.
4. Депозит за участие в търга – парична вноска, представляваща 5% от
първоначалната тръжна цена, в размер на 1750 лв.
Депозитът за участие в търга се внася до 09.12.2022 г. по следната банкова сметка:
„Електроразпределение Север“ АД
IBAN: BG02RZBB91551088593303
BIC: RZBBBGSF
„Кей Би Си Банк България“ АД
5. Търгът ще се проведе на 13.12.2022 г. от 15:00 часа в гр. Варна, бул. „Владислав
Варненчик” № 258, Варна Тауърс, кула Г, ет.4, заседателна зала.
6. Оглед на имота, предмет на търга – по предварителна заявка в периода от
10.11.2022 г. до 09.12.2022 г. включително.
За заявки и информация: Васил Темелков – 0884/774944 и Пламен Малджиев –
0892/200551.
Информация за правилата и реда, по който ще се проведе търга, както и снимков
материал на имотите може да бъде получена от интернет страницата:
https://www.erpsever.bg/bg/tyrgove-i-prodajbi.

