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ОБЯВА

На основание Решение на Министерски съвет № 567 от 31.07.2015 год., Заповед № 56-64 
от 12.08.2015 год. на Министъра на земеделието и храните, Решение на Съвета на 

ВРАНА“ ЕАД от 27.04.2020 год., заповеди на Изпълнителния директор на 
на основание чл. 29, ал.1 от ППЗПП и чл. 15 и следващите във връзка с чл.2,

ал.1, т.З от Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна
на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто

държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са 
собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
/Наредбата/ и 4л. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
„ВРАНА“ ЕАД открива тръжни процедури за продажба на недвижими имоти чрез 
електронната платформа за продажба на имоти на АППК.

Депозитите за участие в търговете се определят на 20 (двадесет) на сто от началната 
тръжна цена. Депозитът за участие следва да се плати до деня, определен за краен срок, 
съгласно чл.7, а!л.З от Наредбата, в който могат да се регистрират всички други кандидати, а 
именно до изтичане на 12 работни дни от регистрацията на първия кандидат, по следната 
банкова сметка на „ВРАНА“ ЕАД:

ВС80К2ВВ 91$51066054822, В1С К2ВВВС8Р, РАЙФАЙЗЕН БАНК.

Кандидати
за краен срок, с

те могат да извършват оглед на имота - обект на търга в срока, определен 
)ьгласно чл.7, ал.З от Наредбата.

Ог лед може да 
02/9746600 и 
платформа за

:е извърши всеки работен ден след предварителна заявка на тел: 02/9746700 и 
предоставено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната 

горепосочения търг.

Срокът за
Наредбата, а игу

регистрация за участие в електронния търг е съгласно чл.7, ал.З от 
енно -  12 работни дни , считано от регистрацията на първия участник.

Линк към електронната платформа Нйр5://ея1а1е-5а1е5.и51иа1.10 за повече информираност и
улеснение.


