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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. 3306 ОБЯВЛЕНИЕ

тел./факс: 062/60 50 82
изп. д. М 201973004007381

Поднисаният - ЧСИ МАРИЯ ГЛУШКОВА, обявявам на интересуващите се, че от 30.07.2021 г. до
30.08.2021 г. в сградата на Районен съд гр. Горна Оряховица ще се проведе нова продан (на 90 96),

завършваща в края на работното време на последния ден (ако той е неприсъствен срокът изтича в следващия
присъствен ден). Отварянето на наддавателните предложения ще се състои в първия работен ден, след
изтичане на горепосочения срок, на следния недвижим имот, находящ се в с. Добри дял, общ. Лясковещ,
собственост на длъжника но делото „Рейчъл ентърпрайзис“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, Одесос, ул. „Ж. Кюри“ ХМ84, а именно:

Недвижим имот, находящ се в с. Добри дял, общ.Лясковец, ул."Родопи" Ме12, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет квадратни метра/,
представляващо урегулиран поземлен имот УН-135 /седем римско за сто тридесет и пет арабско/
в кв. 58 /цетдесет и осми/ по плана на с. Добри дял, общ.Лясковец, при граници на дворното
място: на север - Мехмед Хасанов Караюсеинов, на изток - улица, на юг - Стефан Йорданов, на.
занад - Китан Матев Куюмджиев. А съгласно Скица на Община Горна Оряховица с изх. Ме

54/26.01.2021 г. площта на дворното място е 847.00 кв. м.

ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта - 6 696.00 /шест хиляди
шестстотин деветдесет и шест/ лева.

Тежести на имота: Вписана възбрана в полза на Община Полски Тръмбеш, с вх. рег.8 3128/22.07.2020 г., Том 1, Акт Ме 192/2020 г., с Дв. вх. рег. Ме 3130/22.07.2020 г.

Интересуващите се от проданта, могат да се явяват в кантората на ЧСИ на посочения по-горе адрес
всеки присъствен ден през времетраене на проданта, за да преглеждат материалите по делото, след
заплащане на такса в размер на 24.00 лв. с ДДС, съгласно т. 19 от Тарифата за таксите и разноските към
ЗЧСИ, както и да преглеждат книжата в КАНЦЕЛАРИЯТА на РС гр. Горна Оряховица, Задатъкът -
10 “0 върху началната цена на недвижимия имот за участие в проданта, се внася предварително по сметка
на ЧСИ в „Юробанк България“АД, ТВАМ ВС 68 ВРВГ 8898 1028 7733 93, ВС ВРВВСФ5Е. В основание на
платежния документ се посочва САМО НОМЕР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО - 781/19 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.б6 ГПК Наддавателни
предложения от лица, които 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. Горна Оряховица,
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. Ако при обявяването на купувача някой от
явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител



отразява предложението в Протокола и след като наддавачът се подпише, ако няма други предложения, за
купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. 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, задатъкаът; внесен отнего служи за
удовлетворяване на взискателя, а съдебният изпълнител обявява 6

предложил следващата най-висока цена.

26.07.2021 г.
гр. В. Търново


