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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДЖИВИМ ИМОТ

Подписаният ЧСИ Румен Димитров, per. №  880 на КЧСИ, с Район на действие ОС Ловеч ОБЯВЯВАМ на интересуващите 

се, че от 01.10.2021 г. до 17.00 часа на 01.11.2021 г., ще се проведе публична продан, на следните недвижими имоти, собственост 

на длъжника ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МАГУНСКА и на съсобственика недлъжник ПЕНКА НИКОЛОВА ЦЪРОВСКА , за 

задължение на на длъжника ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МАГУНСКА, за удовлетворяване вземането на взискателя АГЕНЦИЯ ЗА 

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД с ЕИК 203670940, описани с протоколи за опис № : 366 / 12.03.2021 г. и № : 367 / 12.03.2021 г.
ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, находящи се в град Троян, област Ловеч, а именно:

1. Уг ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.127.16, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Троян, общ ина Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. 

1 ^ к н ,  п.к. 5600, местност „ЦОНЕВСКОТО“, с площ 1 227 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на 

тртшно ползване: овощна градина, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 127016, при 

съседни имоти с идентификатори: 73198.127.15; 73198.127.19; 73198.515.404; 73198.127.18, 73198.127.17, както и всички трайни 

подобрения в имота.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 във връзка с чл. 468 от ТПК от 

същия кодекс е в размер на 1 076 /хиляда седемдесет и ш ест/ лева.

2. Уг ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.85.19, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. 

Троян, п.к. 5600, местност „ГИМИДЖИЙСКОТО“, с площ 800 кв.м, с трайно предназначение на територията: горска и начин на 

трайно ползване: широколистна гора, отдел/подотдел 241/т широколистни високостеблени/смесено насаждение, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 310001700, при съседни имоти е идентификатори 73W 8.85.10, 73198.85.17.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 във връзка с чл. 468 от ГПК е в 

разм ер на 428 /четиристотин двадесет и осем лв ./ лева.

Тежести върху имотите: Вписана възбрана в Агенция по вписвания при PC-Троян, в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ 

НА ВЗЕМ АНИЯ ЕАД

Всички желаещи да огледат имотите, могат да го сторят след предварителна уговорка с частния съдебен изпълнител, на 

посочените по - горе телефони.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в 14.15 часа на 02.11.2021 год. в зала №  1 в сградата на PC Троян,
когато ще бъде обявен купувач. Книжата за имотите ще бъдат депозирани в деловодството на съда на адрес гр.Троян, пл. 

„Възраждане" № 1, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават 

ь^^авател н и  предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК.

Задатък за участие в публичната продан е 10 % от посочената по - горе начална цена, за всеки обект и се внася 

предварително по следната сметка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 1BAN: BG87UNCR70001521404898 BIC: UNCRBGSF Частен 

съдебен изпълнител Румен Димитров, per. №  880, ОС Ловеч, като посочите номера на изп. дело 20148800400057
Документите за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд гр.Троян, пл. 

„Възраждане" № 1, което се отразява във входящ регистър. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и 

подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

На 02.11.2021 год. В 14.15 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Троян, зала 1, в присъствието на явилите се 

наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача. 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 го 

подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако 

постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на 

имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

Всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът -  юридическоДпице да подаде също Декларация за действителния 

собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИГТ. О / '  4

Търгът ще се извърши по реда на чл. 492 и чл. 493 от ГПК от ЧСИ Румен Димитров, per. № /880, DC Додея
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