
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. Ме 884, Район на действие ОС
ве Пазарджик,

гр.Пазарджик, ул. Петко Машев Ме 11, ет. (), тел. 034 986151, е-мейл:сн51 884(Фуаноо.сога ,

факс

Изпълнително дело ДМ: 20218840400386

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. Ме 884, с район на действие Окръжен съд гр.
фазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.09.2021 г. До 21.10.2021 г. ще се

проведе първа публична продан на имот, приключваща в края на работното време на
последния ден (21.10.2021 г.,), като обявяването на купувач ще се извърши на 22.10.2021г.,
(петък) от 11:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр.
Панагюрище ул. Петко Мачев Ме 2 находящ се в гр. Панагюрище, п.к. 4500, ж.к.
Оптикоелектрон П,бл. 12, ет.1, ап.2, ипотекиран в полза на взискателя Креди йес оОДи
собственост на длъжника по делото ТАНЯ ДИМИТРОВА ЯНЪКОВА С ЕГН 6410213610,
както и на Нели Неделчова Янъкова, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4347.2.2 / пет пет три нула
две точка пет нула едно точка четири три четири седем точка две точка две /, находящ се
в гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. По кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 39/17.07.2012г. на Изпълнителния
директор на АГКК. Последното изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.02.2019г. Адрес на поземления имот гр.
Панагюрище, п.к. 4500, ж.к. Оптикоелектрон П, бл. 12, ет.1, ап.2, самостоятелният обект

# се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55302.501.4347.2, предназначение: жилищна
сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
55302.501.4347, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива
на обекта 1, посочена в документа площ 63,81 кв.м. Прилежащи части: избено помещение Ме

12 с площ 4.58 кв.м. и 4, 938 2 ид.ч. от общ.ч. на сградата. Ниво: 1 - съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55302.501.4347.2.1, 55302.501.4347.2.3,
под обекта: няма, над обекта: 55302.501.4347.2.5

Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 45 797.60 ( четиридесет
и пет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ съставляваща
80 “/ от началната цена, определена в настоящия протокол, съгласно чл. 485.

Недвижимият имот е собственост на длъжника по делото Таня Янъкова и
съсобственика му - ипотекарен длъжник съгласно следните документи:

Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните
имоти, сключен на 15.12.1990г. С Общински народен съвет гр. Панагюрище

Нотариален акт за дарение на недвижим имот Ме 92, том Ш, рег. Мо 5392, дело 400 от
2017г., по описа на Невяна Мазнекова - Тинкова, вписан в СВ Панагюрище с вх. рег. Ме 1800

от 04.12.2017г., акт Ме 41, том 7, нот. дело Ме 1038/2017т.
Декларация за отказ от правото на ползване, вписана в СВ при РС Панагюрище под

Ме 42, том Тот 2019г.



Върху описания недвижим имот има следните вещни тежести, вписани в АВ - Сл. по
вписвания при Районен съд Панагюрище, съгласно представеното УВТ с изх. Ме235/2021:

Учредяване на договорна ипотека - КНИГА ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИвх. Рег.
18Ме253/01.03.2019 г. том 1 Ме9/2019 вид дело, нотариално дело 120/01.03.2019, дв.вх. Рег.
1М252/01.03.2019 г.

Книга Възбрани - вх.рег.Ме1547/30.06.2021 , том 1 Ме57/2021 вид дело дв.вх.рег.
М1544/30.06.2021

Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията
на Районен съд Панагюрище, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да
прегледат имота могат да сторят това, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез
кантората на ЧСИ след предварителна уговорка. Допълнителен телефон за връзка 0882 14 87
99 - кантора на ЧСИ.

Задатък от 10“ 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, В1ТС СЕСВВС5Е, по изп. дело 2Ф386 / 2021
г., по описа на ЧСИ рег. М 884 за 2021г. При заплащане на задатъка и подаване на
наддавателното предложение посочете имотът за който участвате. Всеки наддавач
право на едно наддавателно предложение за всеки имот поотделно, 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 задатъкв запечатан плик. Предложенията се подават
в канцеларията на Районен съд гр. Паанагюрище, с адрес на съда гр. Панагюрище, ул. „Петко
Мачев“ Ме 2, 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.2 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, т.3 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да
получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова с адрес гр. Пазарджик, ул. Петко Машев Ме 11,
етаж партер.

ОБЯВЯВАНЕТОна купувач ще се извърши на 22.10.2021 г., (петък) от 11:00 часа
от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Панагюрище,с адрес на съда гр.
Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ Мо2 в присъствието на явилите- авачи, за което се
съставя протокол. :
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