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Изп.дело № 2020 837 04 00639 

О Б Я В Л Е Н И Е 
за публична продажба на недвижими имоти 

 
Подписаният ЧСИ - Павел Георгиев, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че съгласно чл. 487, 

ал. 1 от ГПК, от 24.07.2021 г. до 17:00 часа на 24.08.2021г.  ще се проведе в сградата на 
Районен съд – Нова Загора, публична продажба по изпълнително дело № 2020 837 04 00639 
по моя опис, с взискател „Първа инвестиционна банка“ АД, на следните недвижими имоти 
собственост на длъжника „Зенон-М” ООД – гр. Казанлък, а именно: 
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53518.33.51 /петдесет и три хиляди петстотин и 
осемнадесет точка тридесет и три точка петдесет и едно/ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, одобрени със 
Заповед РД-18-1502/16.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: местност 
Голяма чешма, с площ 3446 кв.м. /три хиляди четиристотин четиридесет и шест квадратни 
метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за 
стопански двор, категория на земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план: 033051, при 
граници: поземлен имот № 53518.33.39, поземлен имот № 53518.33.41, поземлен имот № 
53518.33.47, ведно с построените в имота сгради, представляващи: Сграда с 
идентификатор № 53518.33.51.1 /петдесет и три хиляди петстотин и осемнадесет точка 
тридесет и три точка петдесет и едно точка едно/, със застроена площ 194 кв. м. /сто 
деветдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска 
сграда и Сграда с идентификатор № 53518.33.51.2 /петдесет и три хиляди петстотин и 
осемнадесет точка тридесет и три точка петдесет и едно точка две/, със застроена площ 427 
кв. м. /четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: 
селскостопанска сграда, заедно с всички останали подобрения в имота. 
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53518.33.19 /петдесет и три хиляди петстотин и 
осемнадесет точка тридесет и три точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-
1502/16.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: местност Голяма чешма, с 
площ 3228 кв.м. /три хиляди двеста двадесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, категория на 
земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план: 033019, при граници: поземлен имот № 
53518.33.39, поземлен имот № 53518.33.46, поземлен имот № 53518.33.22 и поземлен имот № 
53518.33.47, ведно с построената в имота сграда, представляваща: Сграда с 
идентификатор № 53518.33.19.1 /петдесет и три хиляди петстотин и осемнадесет точка 
тридесет и три точка деветнадесет точка едно/, със застроена площ 472 кв. м. /четиристотин 
седемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска 
сграда, заедно с всички останали подобрения в имота. 
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53518.33.41 /петдесет и три хиляди петстотин и 
осемнадесет точка тридесет и три точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, одобрени със 
Заповед РД-18-1502/16.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: местност 
Голяма чешма, с площ 4610 кв.м. /четири хиляди шестстотин и десет квадратни метра/, 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански 
двор, категория на земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план: 033041, при граници: 
поземлен имот № 53518.33.51, поземлен имот № 53518.33.39, поземлен имот № 53518.33.15, 
поземлен имот № 53518.33.47 и поземлен имот № 53518.33.14, ведно с построената в имота 
сграда, представляваща: Сграда с идентификатор № 53518.33.41.1 /петдесет и три хиляди 
петстотин и осемнадесет точка тридесет и три точка четиридесет и едно точка едно/, със 
застроена площ 651 кв. м. /шестстотин петдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 
/един/, предназначение: селскостопанска сграда, заедно с всички останали подобрения в имота. 



4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53518.33.32 /петдесет и три хиляди петстотин и 
осемнадесет точка тридесет и три точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-
1502/16.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: местност Голяма чешма, с 
площ 3949 кв.м. /три хиляди деветстотин четиридесет и девет квадратни метра/, трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект, категория на земята: 4 /четвърта/, номер по предходен план: 
033032, при граници: поземлен имот № 53518.33.36 и поземлен имот № 53518.33.39, заедно с 
всички подобрения в имота. 
 
Имотите са ипотекирани и възбранени в полза на взискателя – нот. Акт № 54, том I, дело № 1029/2017г.  
Поредност на насрочената продажба за процесните имоти: 1 
 
ОЦЕНКА НА ИМОТИТЕ: 1/ 202 000 лв.; 2/ 12 900 лв.; 3/ 18 400 лв.; 4/ 17 600 лв. 
ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТИТЕ: 1/ 11 238,60 лв.; 2/ 9 560 лв.; 3/ 13 451,10 лв.; 4/ 
8 358,50 лв. 
НАЧАЛНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА, при която ще започне продажбата е 80 % от 
оценката на имотите, както следва: 1/ 161 600 лв.; 2/ 10 320 лв.; 3/ 14 720 лв.; 4/ 14 
080 лв. 
 
За продажбата на имотите се дължи ДДС върху облагаемата част от терените. Точният размер 
на данъка ще бъде определен според окончателната продажна цена. 

 
За участие в публичната продажба се внася задатък /капаро/ 10% от началната продажна цена по 
сметка на ЧСИ. Наддавателните предложения се оформят в непрозрачен плик, върху който се отбелязва 
подателят и номера на изп. дело, като всеки наддавач посочва началната определена цена или по-голяма 
от нея. Предложенията се подават в канцеларията на Служба ”Съдебно изпълнение” при Районен съд – 
Нова Загора, което се отразява във входящ регистър. Образец за наддавателни предложения има в 
канцеларията на ЧСИ. Всеки наддавач може да депозира само едно наддавателно предложение. 
Оттегляне на наддавателно предложение се допуска само в срока за подаване на предложенията. Когато 
наддавачът е юридическо лице, към наддавателното предложение задължително се прилага протокол от 
общо събрание с взето решение за участие в продажбата. При отваряне на наддавателните предложения, 
всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размер на един задатък. При 
закупуване на недвижим имот на стойност над 30 000 лв., купувачът следва да подаде пред ЧСИ 
декларация съгласно ЗМИП. Всички желаещи да оглеждат /видят, преглеждат/ имота, могат да сторят 
това с предварителна уговорка с ЧСИ.  
 

Наддавателните предложения ще се отварят на 25.08.2021 г. в 14:00 часа, в 
една от залите на Районен съд – гр. Нова Загора.  

 
Банкова сметка на ЧСИ за внасяне на задатъка : 
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 
IBAN-BG92FINV915010UB429695 BIC-FINVBGB        
 
 

                                                                
гр. Сливен                                                                         Частен съдебен изпълнител: ………………….. 
21.07.2021 г.                                                                                                                 /Павел Георгиев/ 


