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ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ  

СОБСТВЕНОСТ НА „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД 
 
I. ЦЕЛ 

„ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „Витоша” 89Б, 
възнамерява чрез провеждането на процедура да организира продажба на собствения си недвижим имот, с 
административен адрес  гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №1, а именно: 
 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  55155.503.512.1.12 по кадастралната карта на град 
Пазарджик, с адрес област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, 
ет. 2, вид собств. Частна, тип За офис, бр. нива 1, площ по документ 414.4 кв. м, заедно с припадащите се ид. 
ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, която сграда съгласно документ за собственост 
представлява  
Офис със застроена площ от 414,40 кв.м., представляващ самостоятелно обособена част от третия етаж 
на масивна четириетажна административна сграда със сутерен, включваща: шест офиса, заседателна зала, 
паричен салон, каса, зимна градина, входно фоайе, пет санитарни помещения и коридор, ведно с припадащите 
се на този обект ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, на което е 
построена сградата, наричан по-долу за краткост „имота”. 
  
II. НАЧАЛНА ЦЕНА И СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ  
Началната цена за подаване на предложение за покупка на ИМОТА е 120 000 лева. 
Валидно подадено наддавателно предложение трябва да бъде на стойност минимум обявената начална цена. При 
подадени оферти с разлика по-малка от 1% от началната цена на имота, участващите ще бъдат поканени да 
подобрят офертите си. Стъпката на наддаване е 2 000 лева. 
 
III. ДОКУМЕНТИ И ОГЛЕД НА ИМОТИТЕ  
Документация за имота може да бъде получена на адрес: 
София 1040, ул. „Света София“ №7, ОББ АД, Дирекция Управление на активи за продажба или след писмено 
запитване, изпратено на посочения по-долу имейл. 
Лица за контакт – Радостина Намер, Дирекция Управление на активи за продажба, ОББ АД, e-mail: 
radostina.namer@ubb.bg,  02/811 87 88.  
Всеки желаещ да вземе участие изпраща в свободен текст имейл до контактите посочени по-горе, за да заяви своя 
интерес. Заявление за участие и наддавателно предложение по образец ще бъдат предоставени при поискване. 
Оглед на имота може да бъде извършен в периода от 14.06.2021 г. до 05.07.2021 г., всеки работен ден от 09:00 до 
16:00 часа. Огледите на имота, се извършват след предварителна заявка изпратена до лицето за контакт, поне 1 
ден предварително. 
Всички въпроси, свързани със съдържанието или процедурата по подаване и избор на оферти, се изпращат до 
лицето за контакт по електронна поща, не по-късно от 05.07.2021 г.  
 
IV. ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И  НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Краен срок за подаване на заявление за участие и наддавателно предложение по образец – 07.07.2021 г., 16:00 
часа, на адрес: ОББ АД, Деловодство, адрес: гр. София, ул. „Света София“ №5 и едновременно с това сканирани 
по имейл на контактите посочени по-горе. 
При необходимост от провеждане на процедура по наддаване тя ще се проведе на 09.07.2021 г. от 10:00 часа, 
място за провеждане: гр. София, ул. „Света София“ № 7, ОББ АД, Централно Управление, като участниците ще 
бъдат уведомени за това на 08.07.2021 г. 

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично 
предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. 
от ТЗ. 
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