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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител рег. Ме 730
Район на действие -- Окръжен съд

гр. Велико Търново
ул. „В. Левски“13, п.к. 330 ОБЯВЛЕНИЕ

тел./факс: 062/60 50 82
изп. л. М 20207300400431

Подписаният - ЧСИ МАРИЯ ГЛУШКОВА, обявявам на интересуващите се, че от 28.07.2021 г. до28.08.2021 г., в сградата на Районен съд гр. Велико Търново ще се проведе продан, завършваща в края на
работното време на последния ден (ако той е неприсъствен срокът изтича в следващия присъствен де н). Отварянето
на наддавателните предложения ще се състои в първия работен ден, след изтичане на горепна следния недвижим имот, находящ се в с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, со

сочения срок,
бственост на

длъжника по делото „Бългериан сайтс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Гр. София, ул.„Граф Итнатиев“ Ме 74, ап. ляв, ет. 2, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1-211 лтърви за двеста и единадесеат/, в квартал2 /две/ по подробния устройствен план на село Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, нелият с
площ 2 150 /две хиляди сто и петдесет/ квадратни метра, с уредени регулационаи отношения
и приложена улична регулация, при граници: изток - УПИ 1П-214, квартал 2 и
квартал 2, запад - улица, север - ПИ Ме 211, квартал 2, юг - улица, заедно с постра

пи жи,
ените в този

имот ЖИЛИЩНА СГРАДА и САЙВАНТ, заедно с всички подобрения и трайни
насаждения в имота, а по КККР на с. Страхилово на поземления имот В определен
идентификатор 69732.500.211, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Страхилово пк. 5190, ул.
„Четиридесет и седма“ Ме 2, вид собств. - Частна, вид територия -- Урбанизирана, НТП - ниско застрояване
(до 10 ща), пнощ 2239 кв. м., стар номер 21, квартал 2, парцел 1, П, Заповед за одобрение на КККР Ме РД-18-
49/09.012018 г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с построената в него сграда с
идентификатор 69732.500.211.1, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Страхилова , п.к. 5190, ул,„Четиридесет и седма“ Ме 2, вид собств. - Частна, функц. предн. - Жилигцна сграда, еднофамилна, брой етажи
--2,задтроена площ 95 кв.м.

ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта - 4 296.00 /четири хиляди двеста
деветдесет и шест/ лева.

Тежести на имота: Вписана възбрана с Ме 146, Том 3, Дв.. вх. рев, МФ 9176/0
полза на взискателя Община Полски Тръмбеш.

п.12.2020 г. в
ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД: Всеки вторник от 14.00 до 15.00 часа. АдЪЛЖАВЩИ пазача да

осигуряват достъп на евентуалните купувачи, при неизпълнение - глоба
предприемане смяна на пазача/.

Интересуващите се от проданта, могат да се явяват в кантората на ЧСИ на посочения
всеки присъствен ден през времетраене на проданта, за да преглеждат материалите по
заплащане на такса в размер на 24.00 лв. с ДДС, съгласно т. 19 от ТТРЗЧСИ, както и Л

книжата в КАНЦЕЛАРИЯТАна РС гр. Велико Търново.
Задатъкът - 10 90 върху началната цена на недвижимия имот за участие в прода

предварително по сметка на ЧСИ в „Юробанк България“АД, ТВАЛ ВС 68 ВРВТГ 8898 1028
ВРВРВСОЗЕ В основание на платежния документ се посочва САМО Н

00.00 лв. иа

по-горе адрес
делото, след
а преглеждат

нта, се внася
7733 03, ВС
ОМЕР НА



ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО - 411/20 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и
думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Съгласно
чл. 489 ал.6 ГПК Наддавателни предложения от лица, който нямат право да вземат участие в
публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи
началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в
канцеларията на Районен съд гр. Велико Търново, което се отразява във входящия регистър. В
началото на работния ден /след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни
предложения/ от 8.30 до 11.00 часа, на определеното място в сградата на районния съд съдебният
изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения,
за което съставя ПРОТОКОЛ. Устното наддаване е с размер един задатък. Обявеният за купувач е
длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като
приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока, задатъкът, внесен от него служи за
удовлетворяване на взискателя, а съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, който е
предложил следващата най-висока цена.

Купувачът, физическо лице, е длъжен да представи Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП,
представляваща Приложение Ме 3 от ЕВПКПИПФТ, както и Въпросникза физически лица, представляващПриложение Мо 7 от ЕВПКПИПФТ.

Купувачът, юридическо лице, е длъжен да представи Де
представляваща Приложение Ме 3 ог ЕВПКПИПФТ, Декларация
срещу изпирането на пари, предстставляваща Приложение А6:4

.бт

юридически лица, представляващ Приложение Ме 7 ог ЕВПКПИПФТ,

22.07.2021 г. Част“
гр. В. Търново


