
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ  СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Частен съдебен изпълнител Станимира Костова  Данова, per. № 718, Район на действие 

Варна, 

гр.Варна, ул. "Воден" № 7, тел. +359 52 630140, факс +359  52 630140 

ОБЯВЛЕНИЕ 

по изп. дело №  20207180400904 

Долуподписаната  Станимира  Данова,  Частен  съдебен  изпълнител,  per.  №718,  рн  на  действие  ОС  

Варна,  адрес  на кантората:  гр. Варна, ул. „Воден" №  7,  ОБЯВЯВАМ  на всички интересуващи  се,  че от  14.06.2021г. 

до  14.07.2021 г.  по  изпълнително  дело  20207180400904,  ще  се  проведе  публична  продан  на  следния  недвижим 

имот, собственост на Мирослав Мардиков Мануков и Галина Иванова Манукова  длъжници,  а именно: 

Самостоятелен  обект  от секция Б на комплекс Иглика2/na  две/ Масивна монолитна  жилищна  сграда  на 
шест  етажа,   състояща  се  от   секции  "А","Б","В","Г"   и  "Д",  находящ  се  е  к.к.  Златни  пясъци  ,  гр.Варна  , 
общ.Варна  ,  обл.Варна,  невъведена  в  експлоатация,  построена  по  съгласуван  и  одобрен  идеен  инвестиционен 
проект,  съгласно  предвижданията  на ПРЗ  на  к.к.  Зл.Пясъци,одобрен  със  Заповед  №РД0214513/25.09.2003г.  на 
МРРБ  и  при  спазване  на  Специфичните  правила  и  нормативи  за  устройство  и  застрояване  на  комплекса,  в 
собствен  на  Дружество  с  ограничена  отговорност  с  фирма  ЗЛАТНИ  АД  гр.София.  Поземлен  имот  с 
идентификатор  10135.513.504  / едно нула едно три  пет точка пет едно три  точка пет нула  четири/по  КК   на к.к. 
Златни  пясъци,  одобрена  със Заповед №300564/08.08.2003г.  на ИД на АК,  а именно:  АПАРТАМЕНТ  с  означение 

по проект  : №Б26/  буква бедвадесет  и шест/,разположен  на петия етаж  в секция  Б на комплекс  Иглика2 /  две/, 
със застроена  площ  от   73.65 /  седемдесет  и три   цяло  шестдесет  и пет  стотни   /  кв.м.,  състоящ  се от:  антре, 

дневна  с кухненски  бокс, спалня,  баня  с тоалетна  и две тераси:  при граници:  дворно място,  стълбище,  коридор 
и  an. №Б27,  заедно  с  прилежащото  избено  помещение  №26  /двадесет  и  шест  /,  със  застроена  площ  от   6.16  / 
шест  цяло и шестнадесет  стотни/   кв.м.,  при граници:  дворно място,  изба №25  и коридор;  както   и 0.7579% /  нула 
цяло седем хиляди  петстотин   седемдесет  и девет  десетохилядни  процента/  идеални  части  от   общите  части  на 
сградата  и  от   правото  на  строеж   върху  мястото,   като  на  описа  е  констатирано,  че  към  момента 

апартаментът  е  нанесен  в  кадастралната  карта  като  самостоятелен  обект  с  идентификатор 

10135.513.504.3.36  /едно  нула едно три пет точка пет едно три точка пет нула  четири точка три точка три 

шест/. 

Изнесен на I ва /първа / публична продан. 

НАЧАЛНА ЦЕНА:  101 768 лв. 

/ сто и една хиляди седемстотин  шестдесет и осем лева  / 

Тежести: 

Ипотеки  :  Договорна  ипотека  акт  №191,  том  12,  вх.  Per.  №141/04.08.2006г.  ,  учредена  в  полза  на  „Първа  инвестиционна 

банка" АД за сума в размер на 74 000 евро, както и лихви, такси и разноски. 

Възбрани: 

акт №154, том  11, вх. Per. №27706/30.10.2020г.  наложена по изпълнително дело  20207110400741  по описа на ЧСИ per. №711; 

акт № 263 том 8, вх. Per. №20608/25.08.2020г.  наложена  по изпълнително дело 20207180400904  по описа на ЧСИ per.  №718; 

акт № 285, том 6, вх. Per. №17116/23.07.2015г.  наложена  по изпълнително дело  20157180400195  по описа на ЧСИ per. №718; 

ОТВАРЯНЕ  НА  НАДДАВАТЕЛНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  15.07.2021г.    16:10 часа,  в сградата  на  Районен 
съд гр. Варна,  в определената за това канцелария. 

Желаещите да вземат участие  в търга  следва да  представят  наддавателно  предложение,  написано  с цифри  и 

думи,  поставено  в  запечатан  плик,  придружен  от  молба  за  участие  в  търга  и  вносна  бележка  за  внесен  задатък  в 

размер на  10 % от първоначалната цена, внесен по следната банкова сметка: 

IBAN:  BG 56 FINV 9150 7103 9695 91, 

BIC: FINV BGSF 

при ТБ „Първа Инвестиционна Банка" АД 

титуляр: ЧСИ Данова 

Съгласно чл.489, ал.2 от ГПК   всеки наддавач може да направи само едно наддавателно  предложение. 

Съгласно  чл.489,  ал.6  от  ГПК    предложения  с  цена  под  началната,  както  и  предложения,  надхвърлящи 



началната цена с повече от 30%, са  недействителни. 

За дружества  с ограничена  отговорност,  съгласно  чл.  137, ал.  1, т. 7 от  ТЗ,  следва да  се  представи  решение 

на  общото  събрание  за  придобиване  на  имот,  с  нотариално  удостоверяване  на  подписите  и  съдържанието, 

извършени  едновременно,  освен ако в дружествения договор е предвидена  писмена  форма, съгласно чл.  137, ал. 4 от 

ТЗ. 

Горните документи  следва да  бъдат депозирани  в канцеларията  на Районен  съд  гр. Варна  найкьсно  до  края 

на работното време на последния ден от  проданта. 

Наддавателните  предложения  ще  бъдат  отворени  в  присъствието  на  явилите  се  наддавачи  в  16:10  часа,  в 

канцеларията  на  Районен  съд  гр.  Варна.  Явилите  се  наддавачи  следва  да  носят  със  себе  си  лична  карта,  или 

пълномощно,  ако  участват  чрез  пълномощник.  Желаещите  да  огледат  вещта  могат  да  сторят  това  след 

предварителна уговорка със съдебния  изпълнител. 


