
“ЖИЛФОНД”  ЕООД, В ЛИКВИДАЦИЯ  
ЕИК ПО БУЛСТАТ 813109281, АДРЕС: Варна 9000, бул. „Съборни” № 19А;  

тел/факс: 052/620 815, е-mail: jilfond.varna@gmail.com 
 

Търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, на 
основание Решения № 1704-2 /Протокол № 41/ от 27.06.2019 г., № 99-2 /Протокол № 
4/ от 11.02.2020 г., и № 695-4 /Протокол № 21/ от 27.10.2021 г.  на Общински съвет – 
Варна, чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 17Б, ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и 
съгласно законовите разпоредби на чл. 250 от ДОПК, 

 

О Б Я В Я В А 
 

1. Втори последователни търгове с явно наддаване за продажба на 
урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се на 
територията на Община Варна и включени в капитала на общинско дружество 
„Жилфонд” ЕООД, БУЛСТАТ 813109281, в ликвидация, по позиции, както следва: 
 

Таблица № 1 
Пози 
ция 
№ 

Акт за частна 
общинска 
собственост 

Местонахожде 
ние   
и вид на 
имота 

Площ 
кв.м. 

идентификатор Данъчна 
Оценка 
лв. 

Начална 
Тръжна 
Цена, 
лв. 
/без 
ДДС/ 

1 976/12.02.1999  Гр. Варна,  
р-н 
„Приморски”, 
кв. „Изгрев” 
м. „Пчелина” 
земя 
 

1 122 10135.2551.454 47 292,30 63 000 

2 983/15.02.1999  Гр. Варна,  
р-н 
„Приморски”, 
кв. „Изгрев” 
м. „Пчелина” 
земя 

923 10135.2551.455 38 904,50 44 910 

3 984/15.02.1999  Гр. Варна,  
р-н 
„Приморски”, 
кв. „Изгрев” 
м. „Пчелина” 
земя 

817 10135.2551.448 34 436,60 49 050 

4 1007/12.02.1999  Гр. Варна,  
р-н 
„Приморски”, 
кв. „Изгрев” 
м. „Пчелина” 
земя 

495 10135.2551.477 20 864,30 42 930 



5 974/10.02.1999  Гр. Варна,  
р-н 
„Приморски”, 
кв. „Изгрев” 
м. „Пчелина” 
земя 

620 10135.2551.443 26 133,00 34 020 

 
Първоначалната тръжна  цена е без включен ДДС. Участието е  за 

конкретна позиция или позиции. 
Кандидатите следва да внесат депозит за участие – в размер на 10% от 

обявената начална тръжна цена за съответният имот.  
Внасянето на конкретния депозит за участие се извършва в брой в касата на 

търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, в ликвидация, всеки 
работен ден, за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на 
търга, включително. 

Място на закупуване на тръжната документация – деловодството на „Жилфонд” 
ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, гр. Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2, при цена 
в размер на 200,00 /двеста/ лв., с включен ДДС. Заплащането е в брой, аналогично на 
депозита за участие в търга. 

Продажбата ще се извърши както следва: 
•   Търгът за имот с идентификатор 10135.2551.454 ще се проведе в 09.30 часа на 

18.04.2022 г. в административната сграда на  „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. 
Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2.  

•   Търгът за имот с идентификатор 10135.2551.455 ще се проведе в 11.30 часа на 
18.04.2022 г. в административната сграда на  „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. 
Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2.  

•   Търгът за имот с идентификатор 10135.2551.448 ще се проведе в 15.30 часа на 
18.04.2022 г. в административната сграда на  „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. 
Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2.  

•   Търгът за имот с идентификатор 10135.2551.477 ще се проведе в 09.30 часа на 
19.04.2022 г. в административната сграда на  „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. 
Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2.  

•   Търгът за имот с идентификатор 10135.2551.443 ще се проведе в 11.30 часа на 
19.04.2022 г. в административната сграда на  „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, гр. 
Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2.  

 
Начин на плащане на постигнатата тръжна цена – по банков път по сметка на 

дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, гр. Варна –  
IBAN  -  BG79CECB97907026758301 
BIC  -  CECBBGSF 
БАНКА  -  ЦКБ АД   
Заплащането следва да се извърши в тридневен срок от датата на връчване на 

протокола за търга на спечелилият търга за дадената позиция.  
Постигнатата крайна тръжна цена се заплаща с ДДС. 
Краен срок за подаване на заявленията за участие в търговете, придружено с 

необходимите документи, е 16:00 часа на 14.04.2022 г. 
Заявленията се подават  в деловодството на „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, 

гр. Варна, бул. "Съборни" № 19А, ет. 2.  
 
Оглед на поземлените имоти, предмет на продажбата, може да се извършва всеки 

ден до деня предхождащ търга, след представянето на документ за закупена тръжна 
документация. 

 
Редът, начинът и условията за провеждане на търга са посочени в утвърдената 

тръжна документация. 

За допълнителна информация: на телефон 052/620-815, г-жа Мария Илиева. 


	“ЖИЛФОНД”  ЕООД, в ликвидация

