
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

5 Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. Ме 884, Район на действие ОС

ен Пазарджик,
гр.Пазарджик, ул. Петко Машев Жо 11, ет. 0, тел. 034 986151, е-мейл:сн51 884(ауапоо.сога , факс

Изпълнително дело е: 20208840400182
Протокол Фе:138 / 24.02.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. Ме 884, с район на действие Окръжен съд гр.

Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.03.2021 г. До 05.04.2021 г., ще се проведе

първа публична продан на имот, в сградата на Районен съд гр.Велинград, приключваща в края на
работното време (17:00 часа) на последния ден (05.04.2021г.), като обявяването на купувач ще се

извърши на 06.04.2021г. (вторник) от 13:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен

съд гр. Велинград , ул. Хан Аспарух Ме 3, на находящи се в землището на гр.Велинград, общ.

Велинград, обл. Пазарджик, имоти, за удовлетворяване вземането на взискателя Лизинг
ФИНАНС ЕАД С ЕИК 131352367 по изпълнителното дело на следните недвижими имоти
собственост на КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ С ЕГН: 4801014582 /починал/ като с

постановление на ЧСИ вместо него като Длъжник е конституирана държавата в лицето на МФ, а

именно:
15 ид. част от поземлен имот с идентификатор 10450.56.243, гр. Велинград, общ. Велинград,

обл. Пазарджик, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -

1214/ 06.06.2018/ 06.06.2018 на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регисри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение,
адрес на поземления имот: местност БАКЪРДЖИЙСКОТО, площ 382 кв.м.) трайно
предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, категория на
земята: 7, предищен идентификатор няма, номер по предходен план 056243, съседи: 10450.56.283,
10450.56.242, 10450.56.101, 10450.56.244

Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 149.60 лв /сто четиридесет
и девет лева и шестдесет стотинки/ определена на осн. чл. 485, ал. 4 ГПК.

Собственици по данни от КРНИ е Благо Иванов Ушев/ наследодател на длъжника / площ 383 кв.
м от правото на собственост, Решение на ПК по чл.17, ал.1 от 3ЗСПЗ3З3за възстановяване на правото на
собственост с план за земеразделяне Ме 1 от 12.05.1995., издаден от ОС-3 гр. Велинград. Договор за
доброволна делба акт Ме203, том 66 от 29.09.1997 г.

Върху описания недвижим имот има следните вещни тежести съгласно УВТ от АВ Служба
по вписванията при Районен съд Велинград, следните вписвания:

Книга Възбрани вх. Рег.Ме 1722/02.12.2013 тол 2 9/2013 вид дело дв. вх. Рег. Ме1717/02.12.2013
г. в полза на Първа инвестиционна банка АД наложена от ЧСИ Б.Богданова Ме856

Книга Възбрани вх.рег. Ме 1777/16.10.2015 том 1 173/2015 дв. вх. Рег. Ме1774/16.10.2015 г
КНИГА ВЪЗБРАНИ с вх.рет. Ме1509/.09.08.2019 том 1 130/2019 вид дело дв.вх.рег.

1М1501/09.08.2019 г.

14 една четвърт идеална част от поземлен имот с идентификатор 10450.9.79, гр. Велинград,
общ. Велинград, обл. Пазарджик, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД - 18 - 1214/ 06.06.2018/ 06.06.2018 на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадастралните регисри, засягащо поземления имот: няма данни
за изменение, адрес на поземления имот: местност СИВЕК, площ 2124 кв.м. трайно
предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, категория на



земята: 7, предищен идентификатор няма, номер по предходен план 009079, съседи: 10450.9.169,10450.9.168, 10450.9.6, 10450.9.78, 10450.7.100, 10450.7.34
Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 657.60 / шестотин петдесети седем лева и шестдесет стотинки, определена на осн. чл. 485, ал. 4 ГПК.Собственици по данни от КРНИ: КОСТАДИН ГЕОРГ: ИЕВ ГЕОРГИЕВ ид. част 1/4, площ 531кв.м. от правото на собственост, Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи6 203 от 29.09.1997г., издаден от Районен съд - Велинград; ВАКЛИН ХАМЛЕТОВ БАЧОВ ид. част3/4, площ 1593 кв.м. от правото на собственост, Нотариален акт за продажба на земеделска земя Ме102 том 6 рег. 1710 дело 733 от 08.10.2015г., издаден от Нотариус при РС Велинград.Книга Възбрани вх. Рег.Ме 1722/02.12.2013 тол 2 9/2013 вид дело дв. вх. Рег. Ме1717/02.12.2013Г. в полза на Първа инвестиционна банка АД наложена от ЧСИ Б.Богданова М856Книга Възбрани вх.рег. Ме 1777/16.10.2015 том 1 173/2015 дв. вх. Рег. Ме1774/16.10.2015 гКНИГА ВЪЗБРАНИ с вх.рет. Ме1509/.09.08.2019 том 1 130/2019 вид дело дв.вх.рег.1е1501/09.08.2019 г.

# ид. част от поземлен имот с идентификатор 10450.208.6, гр. Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1214/06.06.2018/ 06.06.2018 на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралнатакарта и кадастралните регисри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес напоземления имот: местност ВАРНИШКИ ЛИВАДИ, площ 8470 кв.м., трайно предназначение натериторията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, категория на земята: 10,предищен идентификатор няма, номер по предходен план 16002, съседи: 10450.208.5, 10450.208.7,10450.208.1, 10450.208.4,
Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 2539.20 / две хилядипетстотин тридесет и девет лева и двадесет ст./, определена на осн. чл. 485, ал. 4 ГПК.Собственици по данни от КРНИ: БЛАГО ИВАНОВ УШЕВ площ 8470 кв.м от правото насобственост, Решение на ПК по чл. 14, ал1, т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на правото насобственост в стари реалнн граници Ме 1 от 12.09.1995г., издаден от ОС-3 ВЕЛИНГРАД; ПАВЛИНАИВАНОВА УШЕВА ид. част 1/13, площ 8470 кв. м. от правото на собственост, Нотариален акт засобственост върху недвижим имот, продобит по наследство Ме 131 то, 3 дело 1004 от 15.07.1994г.,издаден от РС Велинград.
КНИГА ВЪЗБРАНИ с вх.рет. 11509/.09.08.2019 том 1 130/2019 вид дело дв.вх.рег.1е1501/09.08.2019 г.

Задатък от 10“ върху началната цена за всеки един от имотите съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК(в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка начастния съдебен изпълнител, посочена както следва: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКАТВАМ ВС19 СЕСВ 9790 50Е7 839 800, ВТС СЕСВВС5Е, по изп. дело Ме 182 / 2020 г., по описа наЧСИ рег. МФ 884 за 2020 г. При заплащане на задатъка и подаване на наддавателнотопредложение посочете имотът за който участвате. Всеки наддавач има право на еднонаддавателно предложение за всеки имот поотделно, като предложената в него цена за имота неследва да надхвърля 30 на сто от началната цена за имота съгласно разпоредбата на чл.489 ал.6ГПК.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подавапредложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подаватв канцеларията на Районен съд гр. Велинград, на адрес: гр.Велинград, ул. „Хан Аспарух“ Ме 3,което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.).ВНИМАНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен даподаде Декларация за произход на средства съгласно чл.66 ал. от Закона за мерките срещуизпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът - юридическо лице да подаде също Декларация задействителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.59, ал. 1, т.3 от ЗМИП. Образци нанаддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангеловас адрес гр. Пазарджик, ул. Петко Машев Ме 11, етаж партер.



Всички желаещи да огледат имота, могат да го сторят след предварителна уговорка с частния

съдебен изпълнител на посочените по - горе телефони.

ОБЯВЯВАНЕТОна купувач ще се извърши на 06.04.2021 г. (вторник) от 13:00 часа

от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, на адрес: гр.

Велинград, ул. Хан Аспарух Ме 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя

протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).

Частен съд


