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КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИЧастен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. Мо 884, Район на действие ОС
Пазарджик,
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Изпълнително дело 3: 20208840400014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. Ме 884, 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 проведепърва по ред публична продан след определяне на нова цена на посочените в настоящото обявлениеимоти приключваща в края на работното време на последния ден (27.09.2021 г.). като обявяванетона купувач ще се извърши на 28.09.2021 г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнителв сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ Ме 3 , за имота находящ се в гр.Пазарджик, ул. „Свети Архангел“ 19-а за удовлетворяване вземането на първоначалния и основенвзискател в изпълнителното производство „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД сЕИК:000694959 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. Витоша Ме 89Б, представляван от Кристоф Марсел Елза Де Мил - изпълнителен директор и Светлана Георгиева -изпълнителен директор, чрез пълномощника си в изпълнителното производство юрк. Д. Котларов занедвижим имот, ипотекиран в полза на посочения взискател, подробно описан както следва:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР ММ 55155.501.4 /петдесет и пет хиляди стопетдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири/по кадастралната карта и кадастралнитерегистри, одобрени със заповед ЗМеРД-18-97/28.10.2008година на Изпълнителния директор на АГКК,садрес на поземления имот :гр. Пазарджик,п.к. 4400, Ул. Свети Арахангел ЛМ19-а, общинаПазарджик, област Пазарджик, с площ от 1625 кв.м./ хиляда шестстотин двадесет и петквадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайноползване - За обект, комплекс за здравеопазване, стар идентификатор на имота няма, с номер попредходен план 5010004 ,квартал 132, парцел Ш, който имот съгласно Договор за покупко-продажбана имот, представляващ частна собственост, сключен на 25.08.1 995г. е описан като парцелИпърви/, квартал 132 /сто тридесет и втори/, Г-ва Лтърва/ зона, централна градска част, идентиченсъгласно Удостоверение от Дирекция р,„ТСУ,, на Община Пазарджик с изх. Ме 1025 от 24.04.2008 гсУПИ П /две/ - За здравно заведение , находящ се в кв. 132/сто тридесет и две / по плана на гр.Пазарджик - дв. вх. рег. Ме 3668, Акт Ме 174, том У от 03.10.2001 година, вписан в Службата повписвания гр. Пазарджик, а съгласно Договор за доброволна делба по реда на чл.36 от Закона заобщинската собственост от 26. 09.2001година, вписан в Службата по вписвания при Районен съдПазарджик под дв. вх. рег. Ме 3668, Акт Мо174, том У от 03.10.2001 година имота представляващ УПИШ / три/- здравни услуги в квартал 132/сто тридесет и две/ по действащ план на гр. Пазарджик,състоящ се целия от 1677 кв.м ./хиляда шестстотин седемдесет и седем квадратни метра /при съседи :
североизток - ул. Свети Арахангел, югозапад и северозапад - урегулиран поземлен имот съставляващпарцел Г - озеленяване и юг - улица Хаджи Рашко Хаджи Илиев, който имот е при съседи съгласноактуална скица от АГКК 55155.501.1443, 55155.501.9508,55155.501.9530, ВЕДНО с построените вимота СГРАДИ, подробно описани както следва:

А) Сграда с идентификатор 55155.501.4.1, петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет,точка, петстотин и едно, точка, четири, точка едно/, съгласно описание по кадастрална карта икадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-97 от 28.10.2008г., с административенадрес: гр. Пазарджик, ул. “Свети Арахангел“ 19а, община Пазарджик, област Пазарджик, сплощ по скица от 732 кв. м./седемстотин тридесет и два кв.м./, с предназначение : Здравнозаведение, брой етажи 1 /един/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.4 и



описана по нот., акт за собственост Ле72, том Х1, н.д. Ле 6440/1997г., по описа на Нотариус към
РС Пазарджик, като ,ЧАСТНА БОЛНИЦА „ЕСКУЛАП“, представляващ едноетажна масивна

сграда с площ от 801 кв.м./ осемстотин и един кв.м./, която сграда е преустроена съгласно

Разрешение за строеж 622 от 21.01.2002г., одобрени архитектурни проекти към него от 18.01.2002г. с

поправката към тях от 20.05.2002г. и разрешение за ползване Ме105 от 14.04.2003г. за „ Кафе -
експрецо - фитнес“, Разрешение за строеж Ме491/18.11.2003г. одобрени архитектурни проекти от

18.11.2003г. към него и удостоверение за въвеждане в експлоатация „Лекарски кабинети, ендоскопски

кабинет, чакалня, деловодство и складове“ Ме65 от 05.04.2004г. на ниво сутеренна кота -3.90м.,

състоящо се от амбулатория за първична медицинска помощ състояща се от един лекарски кабинет,

ендоскопски кабинет, чакалня, вход от съществуващ коридор, стая със склад, деловодство със склад и

вътрешна връзка с останалата част от сградата и стълбището , спомагателни помещения и Кафе -
еспресо и фитнес и преустроена на втори етаж, а на партерен етаж разположен на кота +3.45м., на

който е разположена амбулатория за първична медицинска помощ състояща се от четири броя

лекарски кабинети, манипулационна, санитарен възел, чакалня, самостоятелен вход от улицата, както

и вътрешна връзка с останалата част на сградата.
Б)Сграда с идентификатор 55155.501.4.2 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка,

петстотин и едно, точка, четири, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед МеРД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на

сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул.“ Свети Арахангел“ Ме19-а, община Пазарджик, област

Пазарджик, с площ по скица от 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, с предназначение:
Друг вид производствена, складова, инраструктурна сграда, брой етажи - 1/един/, която сграда
е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.501.4 /петдесет и пет хиляди сто

петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири./, 55155.501.9508 /петдесет и пет хиляди
сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, девет хиляди петстотин и осем/, и принадлежи
към поземлен имот с идентификатор 55155.501.4 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка,

петстотин и едно, точка, четири/.
В) Сграда с идентификатор 55155.501.4.3 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка,

петстотин и едно, точка, четири, точка, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед МеРД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на

сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Свети Архангел Мо19а, община Пазарджик, област

Пазарджик, с площ по скица от 337 кв.м./триста тридесет и седем квадратни метра/, ис РЗП -
1754.29 кв.м. /хиляда седемстотин петдесет и четири цяло двадесет и девет стотни квадратни метра/,

разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.4 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и

пет, точка, петстотин и едно, точка, четири/, с Предназначение:Здравно заведение, брой етажи-
5/пет/, построена на основание одобрен архитектурен проект от 21.01.2008г. и Разрешение за строеж
1025/23.01.2008г., издадено на името на МБАЛ „ЕСКУЛАП“ за разширение на многопрофилна
болница за активно лечение, състояща се сградата от сутерен, първи, втори, трети, четвърти, пети и

покривен етаж, и която съгласно Разрешение за ползване МСТ-05-1261/22.10.2009 г. на Дирекция за
национален строителен контрол е описана като „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ „ЕСКУЛАП“ /Разширение-пристройка към съществуваща Многопрофилна болница за
активно лечение „Ескулап“ - чакалня, регистратура, манипулационни, превързочни, лекарски
кабинети -15 бр., клинична лаборатория, хистологична лаборатория, болнична аптека, помощни

помещения, болнични стаи-20 бр., с 40 легла, операционен блок с четири операционни, сектор за
интензивно лечение, разливназа храна, гипсовъчна, цитоскопна, дизел агрегат 165 кУх, ел. захранване

- НН от ГРТ на съществуващата МСБАЛ до ГРТ на новата сграда, ВиК отклонения и вертикална
планировка/, с разпределение на сградата съгласно одобрени архитектурни проекти както следва:

Разпределение „Сутерен“ на кота -2,70 м.- 1.Коридор, 2.Стълбище 3.Термопомпи,
4.Генератор и ел, 5.Лекарски Кабинет, 6.Склад, 7.Приемна, 8.Хистол.Лаборатория,
9.Манипулационна, 10.ВИК, 11. Тоалетна, 12.Пердверие, 13.Склад аптека, 14.Дейстиц. аптека ,

15.Работно помещение аптека, 16. Приемно аптека, 17.Връзка стара сграда, 18. Машинно

Разпределение „ПЪРВИ ЕТАЖ“ на кота 0.00м.- 1.Коридор, 2.Асансьори, 3.Стълбище,

4.Предверие, 5.Тоалетна, 6.Манипулационна, 7.Кабинет, 8.Склад 9. Клинична лаборатория- кръв,
10./Урина, 11 Помещение за вземане на кръв, 12.Ортопед, 13.Гипсовачно, 14.Рецепция 15.Рецепция

16.Вестибюл, 16.Урологичен кабинет 17.Цитоскопна
Разпределение „ ВТОРИ ЕТАЖ“ на кота +3.З30м. 1.Коридор, 2.Предверие, 3.Стълбище,

4.Превързочна, 5.Болнична стая, 6.Склад чисто бельо, 7.Нечисто бельо, 8.Хигиенен възел



9.Сетрински пост, 10. Раб.сестринска стая, 11.Сестринска стая, 12.СЕпт.Манипулационна,
13.Разливен Офис, Отпадъци, 15.Чистачно

Разпределение „ ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +6.10 м (шест цяло десет стотни метра) 1. Коридор,
2. Предверие, 3. Стълбище, 4. Превързочна, 5. Болнична стая, 6. Склад чисто бельо, 7. Склад нечисто
бельо, 8. Хигиенен възел, 9. Сестрински пост, 10. Раб. Сестринска стая, 11. Сестринска стая, 12.
Манипулационна, 13. Разливен офис, 14. Помещение за изливане на подлоги, 15. Отпадъци.

Разпределение „ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ“ на кота +8.90м./осем цяло и деветдесет стотни
метра/. 1. Коридор, 2. Предверие, 3. Стълбище, 4. Стая за събуждане, 5.Сестринска стая, 6. Лекарски
кабинет, 7.Депо-колички, 8. Склад, 9.Предоперационна, 10. Операционна, 11. Анестезия, 12. Нечисто
бельо, 13. Чисто бельо, 14. Дезинфекционна, 15. (Стерилизационна, 16. Инвентар, 17.
Манипулационна, 18. Оарил, 19. Съблекалня жени, 20. УуУс, 21. Съблекалня мъже.
Разпределение „ПЕТИ ЕТАЖ“на кота +12.10/плюс дванадесет цяло и десет стотни метра/.1.Коридор,
2.Пространство за прием на болни, 3.Предверие, 4.Стълбище, 5.Анестезия, 6.Операционна,
7.Предоперационна, 8.Склад, Стая за почивка на операционен екип, 10.Сестринска стая,
11.Съблекалня жени, 12.УУс, 13.Съблекалня мъже, 14.Депо за операционни колички. Разпределение
„ПОКРИВЕН ЕТАЖ“на кота +15.30м./петнадесет цяло и тридесет стотни метра/. 1.Две помещения
за съхранение на Диазотен оксид съответно за пълни и празни бутилки, 2. Две помещения за
съхранение на кислород съответно пълни и празни бутилки, 3. Предверие , 4. Асансьори и 5.
Стълбище.

Описание на имотите съгласно Скица и схема от Агенция по геодезия картография и
кадастър / АГКК / както следва:

Поземлен имот с идентификатор 55155.501.4,/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет,
точка, петстотин и едно, точка, четири/, находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени Със Заповед РД-18-
97/28.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот гр. Пазарджик общ.
Пазарджик, обл. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Свети Арахангел Мо19-а, площ - 1625 /хиляда
шестстотин двадесет и пет/ кв. м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване за обект комплекс за здравеопазване. Съседи: 55155.501.1527, 55155.501.9508,
55155.501.9530, 55155.50.1530. ВЕДНО с построените в него:

Сграда с идентификатор 55155.501.4.1, /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка,
петстотин и едно, точка, четири, точка едно/, находяща се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
97/28.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на сградата: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик, п. к. 4400, ул. Свети Арахангел Мо19-а. Сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор :55155.501.4, застроена площ - 732 /седемстотин тридесет и два/ кв. м., брой
етажи: 1. Предназначение: здравно заведение.

Сграда с идентификатор 55155.501.4.2, /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка,
петстотин и едно, точка, четири, точка, две/, находяща се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени са Заповед РД-18-
97/28.10.2008Г. на изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма
издадена заповед да изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик, п. к.4400, ул. Свети Арахангел Мо19-а. Сградата е разположена в поземлени имоти с
идентификатори 55155.501.4, 551.501.9508 и принадлежи с поземлен имот с идентификатор
55155.501.4. Застроена площ: 17 /седемнадесет/ кв. м., брой етажи - 1. Предназначение: друг вид
производствена, складова, инфраструкторна сграда

Сграда с идентификатор 55155.501.4.3, /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка,
петстотин и едно, точка, четири, точка, три/, находяща се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
97/28.10.2008г.на изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик
п. к. 4400, ул. Свети Арахангел М19- а. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.501.4. Застроена площ: 337 /триста тридесет и седем/ кв. м., брой етажи 5.
Предназначение: здравно заведение

Недвижимият имот е придобит от длъжника МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА



АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ЕСКУЛАП С ЕИК 822100491 с адрес гр/с. ПАЗАРДЖИК - п.к. 4400, ул.
"Св. Архангел" Ме 19 А, с Нот. Акт., за право на собственост на Ме 72 , том Х1, дело 6440/1997г.,
съставен от 23.12.1997г., и Договор за доброволна делба по реда на чл.36 от ЗОС, вписани в Агенция
по вписванията в Службата по вписвания при Районен съд Пазарджик дв. вх. рег. Ме

3668/03.10.2001г., новозаведена имотна партида УМ. ; Договор за покупко-продажба на недвижим имот
вписан с дв. вх. рег. Ме5501 / 23.12.1997г., в Службата по вписвания при Районен съд Пазарджик.
Страни в изпълнителното производство в качеството на солидарни длъжници с длъжника, собственик
на имота са следните дружества: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕСКУЛАП -
ЦИТОМЕД ООД С ЕИК 112128788 с адрес гр/с. ПАЗАРДЖИКул. Свети Арахангел Мо19А (Адрес на
управление), АПТЕКА ЕСКУЛАП 2009 ЕООД С ЕИК 200896560 с адрес гр/с. ПАЗАРДЖИКул. "Св.
Архангел" Ме 19А (Постоянен адрес), и физическото лице КУЗМАН НИКОЛОВ с пълни данни в
книжата по изпълнителното дело.

Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на1960

000
/един милион

и деветстотин и шестдесет хиляди лева/ лева БЕЗ ДДС. В посочената цена е включен ДДС за
облагаемата част от поземления имот в размер на 117 (сто и седемнадесет) кв.

Върху посочения недвижим имотсавписани
следните

вещни
тежести, съгласно

предоставено Удостоверение за вещи тежести от Агенция по вписванията с изх. Мо 90 ; изх. Ме 88 ;

изх. Мо 87 ; изх. Ме 89 всички от дата 23.01.2020г., описани както следва по реда на вписването им:
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИвх. рег. Ме 207 / 15.01.2016г., ; Том 1 9 / 2016г., вид дело:

Нотариално дело Ме 87 / 15.01.2016г., ; дв. вх. рег. Ме 15.01.2016г.,, учредена в полза на взискателя
Обединена българска банка АД с паричен размер - 2 087 960 лева

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИвх. рег. Ме6023 / 27.07.2018г., ; Том 2 ; 36 / 2018г., вид дело
Нотариално дело 3394 / 27.07.2018г., дв. вх. рег. Ме 6019 / 27.07.2018г., , вписана в полза на кредитора
Проспект Капитал АД с ЕИК:205062449, със седалище гр. София, бул Христо Ботев 628, ет.3 с
паричен размер - 280 000 лева

Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. Ме 1258 / 26.02.2019г., Том 1, 114 / 2019г., ; вид дело / дв. вх. рег.
Ме1252 / 26.02.2019г.,

Книга ВЪЗБРАНИвх. рег. Ме 1372 / 05.03.2019г., ; Том 1 129/2019г., вид дело / дв. вх. рег. Ме
1366 / 05.03.2019г.,

Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. Ло 6882 / 13.09.2019г., Том 2, 209 / 2019г., ; вид дело / дв. вх. рег.
1Ме6871 / 13.09.2019г.,

Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. Мо 7791 / 16.10.2019г., Том 2, 263 / 2019г., ; вид дело / дв. вх. рег.
1067781 / 16.10.2019г.,

Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. Ме 8704 / 14.11.2019г., Том 3, 32 / 2019г., ; вид дело / дв. вх. рег.
1Ме8688 / 14.11.2019г.,

Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. Мо 8769 / 18.11.2019г., Том 3, 37 / 2019г., ; вид дело / дв. вх. рег.
8756 / 18.11.2019г.,

Книга ВЪЗБРАНИ вх. рег. Ме 9912 / 17.12.2019г., Том 3, 98 / 2019г., ; вид дело / дв. вх. рег.
1309896 / 17.12.2019г.,

Книга ВЪЗРАНИ вх. рег. Ме 309 / 21.01.2020г., Том 1, 36 / 2019г., ; вид дело / дв. вх. рег.
Ме309 / 21.01.2020г., вписана в полза на обезпечения кредитор Обединена българска банка АД пшо
изпълнително дело Ме 20208840400014, по описа на Чси Мария Ангелова с район на действие
Окръжен съд Пазарджик с рег. Ме в КЧСИ884.

Задатък от 100 върху началната цена за имота 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: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИНА БАНКА ТВАМ
ВС19 СЕСВ 9790 50Е7 839 800, ВС СЕСВВСФ5Е, по изп. дело М. 14 / 2020г., по описа на ЧСИ
Мария Ангелова. При заплащане на задатъка и подаване на наддавателното предложение
посочете имотът за който участвате. Всеки наддавач има право на едно наддавателно
предложение за имота, 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: Предвид обстоятелството, че началната цена, посочена в обявлението
респективно предложената такава от подалите наддавателно предложение наддавачи следва да
надхвърля размера от 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на
средства съгласно чл.66 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът - юридическо лице по смисъла на ТЗ,следва да подаде
също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.59, ал.1, т.3 отЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората наЧСИ Мария Ангелова с адрес гр. Пазарджик, ул. Петко Машев Ме 11, етаж партер.ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 28.09.2021 г., вторник от 15:00 часа от
частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, с адрес на съда гр. Пазарджик,
ул. „Хан Крум“ Ме3, в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492,
ал.1 ГПК,в сила от 01.03.2008 г.). Съдебната зала, в което следва да се проведе насрочената публична
продан ще се определи от съдебната администрация в деня, посочен за обявяване на купувач.

Частен съдебен изп




