
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИЧастен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. Ме 884, Район на действие ОС

Пазарджик,
гр.Пазарджик, ул. Петко Машев Ме 11, ет. 0, тел. 034 986151, е-мейл:сн5!884(Фуаноо.сот , факс

Изпълнително дело 36: 20218840400182

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 27.04.2021 г. До 27.05.2021 г. ще се проведепърва по ред публична продан на посочения в настоящото обявление имот приключваща в края наработното време на последния ден (27.05.2021 г.), като обявяването на купувач ще се извърши на28.05.2021 г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр.Пазарджик, ул. „Хан Крум“ Ме 3 , за имота находящ се в гр. Пазарджик, ул.Цар Самуил Ме10-а , ет.0, за удовлетворяване вземането на взискателите в изпълнителното производство АЛЕКСАНДЪРИВАНОВ ПРОДАНОВ, ТД на НАП Пловдив, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, касае се за следния
недвижим имот собственост на ДЛЪЖНИКА КРАСИМИР ГЕОГИЕВ ПЕТРАКОВ:

1/3 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.1 с адресна имота гр.Пазарджик, ул.Цар Самуил Ме10-а , ет. (0), самостоятелният обект се намира в сграда с
идентификатор 55155.503.838 , предназначение на самостоятелния обект - за търговска дейност, брой
нива на обекта -1 , посочена в документа площ 63.70 кв.м, ниво 1 съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж 55155.503.838.1.2, 55155.503.838.1.5, под обекта: 55155.503.838.1.48, надобекта 55155.503.838.1.7, 55155.503.838.1.6

Собствеността е установена въз основа на Нотариален акт Мо 108, том Г, дело 3065 от
16.08.1996г., издаден от РС Пазарджик.

Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на на 34 732 лв. ( тридесет и
четири хиляди седемстотин тридесет и два лв) съставляваща 80 “0 от началната цена,
определена, съгласно чл. 485 ал. 4 от ГПК.

Върху посочения недвижим имот са вписани следните вещни тежести, съгласно предоставено
Удостоверение за вещни тежести от Агенция по вписванията с изх. Ме 703/09.04.2021 „ описани както
следва по реда на вписването им:

КНИГА ВЪЗБРАНИ вх.Ме2004/25.03.2021 том Г Ме164/2021 вид дело дв.вх.рег.Ме1999/25.03.2021
КНИГА ВЪЗБРАНИ вх.Ме2094/26.03.2021 том 1 Ме170/2021 вид дело дв.вх.рег.Ме2089/26.03.2021

Задатък от 10“ върху началната цена за имота съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008
г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен
изпълнител, посочена както следва: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИНА БАНКА ТВАМ ВС19
СЕСВ 9790 50Е7 839 800, ВТС СЕСВВС5Е, по изп. дело Ме 182 / 2021 г., по описа на ЧСИ Мария
Ангелова. При заплащане на задатъка и подаване на наддавателното предложение посочете
имотът за който участвате. Всеки наддавач има право на едно наддавателно предложение за
имота, като предложената в него цена за имота не следва да надхвърля 30 на сто от началната
цена за имота, посочена в обявлението, съгласно разпоредбата на чл.489 ал.6 ГПК.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението
си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на
Районен съд гр. Пазарджик, с адрес на съда гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ Ме 3, което се отразява във
входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.).Допълнителен телефон за
връзка 0882 14 87 99 в кантора на ЧСИ М. Ангелова.

ВНИМАНИЕ: Предвид обстоятелството, че началната цена, посочена в обявлението



респективно предложената такава от подалите наддавателно предложение наддавачи следва да

надхвърля размера от 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на

средства съгласно чл.66 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за мерките срещу

изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът - юридическо лице по смисъла на ТЗ,следва да подаде

също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.59, ал.1, т.3 от

ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на

ЧСИ Мария Ангеловас адрес гр. Пазарджик, ул. Петко Машев Ме 11, етаж партер.
ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 28.05.2021 г., петък от 15:00 часа от

частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, с адрес на съда гр. Пазарджик,

ул. „Хан Крум“ 63, в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492,

ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.). Съдебната зала, в което следва да се проведе насрочената публична

продан ще се определи от съдебната администрация в деня, посочен за обявяване на купувач.


