
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. Мо 884, Район на действие ОС
5 Пазарджик,
арджик, ул. Петко Машев Ме 11, ет. (), тел. 034 986151, е-мейл:сп51 884(Фуаноо.сога , факс

Изпълнително дело 3: 20178840400518

ОБЯВЛЕНИЕЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова с рег. Ме 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр.Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.08.2021 г. до 27.09.2021 г., ще се проведе
втора по ред публична продан в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края наработното време (17:00 часа) на последния ден (27.09.2021 г.), като обявяването на купувач ще се
извърши на 28.09.2021 г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата наРайонен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ МЗ. Недвижимият имот, предмет на настоящатапублична продан, който е собственост на длъжника, към момента на вписване на възбраната по
настоящото дело от 19.09.2017г., - ВЕЛАС - ПС с ЕИК 202332722, със седалище и адрес на
управление гр. Ветрен, ул. „Деветнадесета“ Ме 19, представлявано от управителя Светозар БорисовШантов, подробно описан както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор Ме 10820.585.4 /десет хиляди осемстотин и двадесет,точка, петстотин осемдесет и пет, точка четири/ със стар номер на имота съгласно документ засобственост Ме 585004 /петстотин осемдесет и пет, нула, нула, четири/ с начин на трайно ползване -
произв. терен с площ от 4,486 /четири декара и четиристотин осемдесет и шест кв.м./ дка, пета
категория, местност "КАМЕНЛИВ ПЪТ" с предназначение на територията - Урбанизирана сначина на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, находящ се в землищетона гр. Ветрен, ул. "Петдесета" Ме 1, община Септември, област Пазарджик, при граници и съседи наимота: 10820.27.144 ; 10820.585.6 ; 10820.585.10 ; 10820.585.12 ; 10820.585.9 ВЕДНОс построената вимота СГРАДА с идентификатор МФ 10820.585.4.1 /десет хиляди осемстотин и двадесет, точка,петстотин осемдесет и пет, точка четири, точка едно/ с предназначение: СГРАДА заТРАНСПОРТ по описание от кадастрална карта, а от документ за собственост с предназначениеАВТОСЕРВИЗ с площ от 990 /деветстотин и деветдесет кв.метра/. Сградата е построена вПоземлен имот с идентификатор Ме 10820.585.4, брой етаж 1 /един/.

Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размерна 124 021, 05 лева (сто двадесет и четири хиляди и двадесет и един лева и пет стотинки) с вклДДС в размер на 1816 лв за облагаемата незастроена част от УПИ в размер на 2 806 кв.,м.,съставляваща 80 “/ от началната цена, определена в протокол след актуализация на оценкатасъгласно съгласно чл.485, ал.4 ГПК
Недвижимият имот е придобит от длъжника с документ за собственост Нот. Акт Ме 49, том Г,

рег. Ме 464, дело Ме 40/20174г., по описа на нотариус Веселина Гагова, вписан в Службата повписвания при Районен съд Пазарджик с вх. рег. Ме 486/28.01.2014т., дв. вх. рег. Ме 49, Акт Ме 142, том2, дело Ме 228/2014г.,

Върху описания недвижим имот, предмет на настоящата публична продан има следните
вписвания съгласно изискано Удостоверение за вещни тежести с изх. ТМ 607/2021г.;
издадено от Служба по вписванията при Районен съд Пазарджик.

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИс вх. рег. 1Ме490/28.01.2014г... ; Том 1 ; 11/2014г.. ; виддело нотариално дело Ме 230/28.01.2014г. дв. вх. рег Ме 492/28.01.2014г., учредена в полза наИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД за сумата в размер на 66 500 евро съгласно нот. акт за
учредяване договорната ипотека.

Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. Ме 11176/06.11.2015г. Том 3, Ме 169/ 2015г., дв. вх. рег. Ме
11171/06.11.2015г., наложена от ТД на НАП Пазарджик



Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. Ме8497/19.09.2017г. том 3, Ме 81 / 2017г., дв. вх. рег.
1о8483/19.09.2017г. по изпълнително дело Же 518/2017г., по описа на Чси Мария Ангелова

Книга ВПИСВАНИЯ / Искова молба вх. рег. Ме 9742/25.10.2017г., том 3, Ме 296/2017т.,
дв. вх. рег. Ме 9729/25.10.2017г., по иск за обявяване на окончателен договор за покупко-
продажба с ищец Ал. Б. Колев с обявяване на окончателен договор вписан в Книга
ВПИСВАНИЯ вх. Рег. Ме 10375/04.12.2018 г. ; дв. вх. рег. Ме10359/04.12.2018г., част от
партида Б, тип Акт - съдебни решения ; Акт том 3 ; Акт номер 269/2018г., извършено след
вписаната възбрана от 19.09.2017г., по настоящото изпълнително дело Ме 518/2017г., по описа
на Чсеи Мария Ангелова.

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ вх. рег Ме 41/04.01.2019г., ; дв. вх. рег. Ме

42/04.01.2019г. ; част от партида Г ; Тип Акт ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ,; Акт Том 1, ; Акт номер
2, ; година 2019г., ; свързани актове: промяна на вз., на ипотека, Тип на акта: Учредяване на
договорна ипотека Ме от вх. рег. 490, дата от вх. рег. 28.01.2014г., дв. вх. рег. ММ

492/28.01.2014г., Том 1, ; номер 11 с ипотекарен длъжник: ВЕЛАС - ПС с ЕИК202332722 ;

ЦЕСИОНЕР - АСК Екуити с ЕИК 204656979.
КНИГА ВЪЗБРАНИ вх.рег.Ме1672/12.03.2018 т.1 Ме130/2018 дв.вх.рег.Ме1673/12.03.2018

г. ЧСИ Г.Захариев по ИД 20178880400629
КНИГА ВЪЗБРАНИ вх.регМе2517/11.04.2018 т.1 Ме184 /2018 дв. вх.рег.Ме2514/11.04.2018

по ИД 20188890400532 на ЧСИ Д.Станчева.
Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията

на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата.
Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: петък

от 15:00 до 17:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ.
Допълнителен телефон за връзка с кантората на ЧСИ М. Ангелова - 0882 14 87 99 с

предварителна уговорка и подадена молба за оглед в кантората на ЧСИ.
Задатъкът от 10“ върху началната цена, 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: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК,
ТВАМ ВСЛ19СЕСВО79050Е7839800, ВТС код СЕСВВС5Е с титуляр Мария Ганчева
Николова - Ангелова, по изп. дело 26518 / 2017г. на ЧСИ рег. Мо 884. Всеки наддавач има
право на едно наддавателно предложение, 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: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да
подаде Декларация за произход на средства съгласно чл.66 ал. от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът - юридическо лице следва да подаде също Декларация за
действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.59, ал.1, т3 от ЗМИП. Образци на
наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората „на-ЧеИМария Ангелова
с адрес гр. Пазарджик, ул. Петко Машев Ме 11, етаж партер. ебе 9Зл х

ОБЯВЯВАНЕТОна купувач ще се извърши на 28.09.2021+.(в ник), 00часа от
частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр рджик.она ес: гр.
Пазарджик, ул. „Хан Крум“ Ме 3 в присъствието на явилите се на;

протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).


