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ке Пазарджик,
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Протокол 4: 1015 / 10.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. Ме 884, Район на действие ОС
Пазарджик ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по изпълнително дело Ме: 20208840400727 в сградата на
Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ Ме 3, ще се проведе втора публична продан от
20.09.2021 до 20.10.2021, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден
(20.10.2021 г.) до 17:00 часа на следния недвижим имот - собственост на ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ
ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД , а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.142 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет,
нула, осем, точка, едно, четири, две/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изп.
директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ М.
24, с площ от 30 728 /тридесет хиляди седемстотин двадесет и осем/кв.м., начин на трайно ползване
ЗА ДРУГИ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, номер по предходен план: 10707, квартал 1,
парцел 2. при съседи на поземления имот: 55155.508.509, 55155.508.145, 55155.508.563,
55155.508.564, 55155.508.143, 55155.508.32, 55155.508.77. Поземленият имот е застроен ВЕДНО с
изброените по-долу обекти, предмет също на публичната продан.
2. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕс идентификатор 55155.508.142.7 /пет, пет, едно, пет,
пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, седем/, със застроена площ от 390 /триста и
деветдесет/ кв.м.; построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/ -
представляваща едноетажна масивна сграда, състоящасе от зала за хранене, кухненски блок, стаи за
персонала и санитарни помещения, с ВИК и ЕЛ - инсталация. Пред сградата съществува покрита
товарна рампа.

3. ПРОМИШЛЕНА СГРАДАс идентификатор 55155.508.142.8 /пет, пет, едно, пет, пет, точка,
пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, осем/, със застроена площ 3524 /три хиляди петстотин
двадесет и четири/ кв.м.; построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/ -
представляваща четириетажна масивна сграда със съществуваща товаро-разтоварна рампа пред
първия етаж и монтирани ВИК и ЕЛ - инсталация. Същата е основен корпус на бившата Тютюнева
промишленост.

4. СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО с идентификатор 55155.508.142.19 /пет, пет, едно,
пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, деветнадесет/, със застроена площ от
67 Лпестдесет и седем/ кв.м., построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/ ,

представляваща едноетажна масивна сграда, състояща се от три тела с различна височина, с
предназначение за трафопост.

5. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 55155.508.142.21 /пет, пет, едно, пет, пет,
точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, двадесет и едно, със застроена площ от 11

/единадесет/ кв.м., построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/, представляваща
кръгла метална цистерна, монтирана на бетонен фундамент, с предназначение съхранение на течни
горива, обслужва парова централа.

6. ПРОМИШЛЕНА СГРАДАс идентификатор 55155.508.142.22 /пет, пет, едно, пет, пет, точка,



пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, двадесет и две/, със застроена площ от 11 /единадесет/
кв.м., построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/, представляваща кръгла
метална цистерна, монтирана на бетонен фундамент, с предназначение съхранение на течни горива,
обслужва парова централа.

7. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 55155.508.142.23 /пет, пет, едно, пет, пет, точка,
пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, двадесет и три/, със застроена площ от 25 /двадесет и
пит/ кв.м. построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/, представляваща
едноетажна масивна сграда.

8. СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД с идентификатор 55155.508.142.26 /пет, пет, едно, пет, пет,

точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, двадесет и шест/, със застроена площ от 985

/деветстотин осемдесет и пет/ кв.м., построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/,
представляваща четириетажна масивна сграда с ЕЛ и ВИК инсталация.
9.СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД с идентификатор 55155.508.142.28 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет,
нула, осем, точка, едно, четири, две, точка, двадесет и осем/, със застроена площ от 699 Лпестстотин

деветдесет и девет/ кв.м.) построена в ПИ с идентификатор 55155.508.142/описан по-горе/,
представлява четириетажна масивна сграда с монтирани ЕЛ и ВИК инсталация.

10. СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И /ИЛИ КАНАЛИЗАЦИЯ с идентификатор
55155.508.142.30 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, две, точка,
тридесет/, със застроена площ от 42 /четиридесет и два / кв.м., построена в ПИ с идентификатор
55155.508.142/описан по-горе/, представлява едноетажна масивна сграда.

11.Сграда с идентификатор 55155.508.142.1, находяща се в гр. Пазарджик, ул.”Никола Ламбрев“
Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 97/
28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 42 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни
обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,
издаден от Областен управител -- Пловдив.

12.Сграда с идентификатор 55155.508.142.2, находяща се в гр. Пазарджик, ул.”Никола Ламбрев”
ХМ24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 97/
28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 227 кв.м.) брой етажи: 2, брой
самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда.
Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:
„ПАЗАРДЖИК - БТ“- АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,
издаден от Областен управител -- Пловдив.

13.Сграда с идентификатор 55155.508.142.3, находящасе в гр. Пазарджик, ул.“ Никола Ламбрев“
ХМ24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 97/
28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 50 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни
обекти в сградата: няма данни, предназначение: Здравно заведение. Стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
14.Сграда с идентификатор 55155.508.142.4, находящасе в гр. Пазарджик, ул.“ Никола Ламбрев“
Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 97/
28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 68 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни
обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за обществено хранене. Стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:



„ПАЗАРДЖИК- БТ” - АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост е 496 от 24.11.1997г.,

издаден от Областен управител - Пловдив

15.Сграда с идентификатор 55155.508.142.5, находяща се в гр. Пазарджик, ул.” Никола Ламбрев”

М 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Рд - 18 - 97/

28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта

и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в поземлен

имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 157 кв.м. брой етажи:, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за обществено хранене.

Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:

„ПАЗАРДЖИК - БТ” - АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост 496 от 24.11.1997г.,

издаден от Областен управител - Пловдив

16.Сграда с идентификатор 55155.508.142.6, находяща се в гр. Пазарджик, ул.Никола Ламбрев“

Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 97/

28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта

и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в поземлен

имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 50 кв.м., брой етажи:1, брой самостоятелни

обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад. Стар идентификатор: няма,

номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост 1496 от 24.11.1997т.,

издаден от Областен управител - Пловдив.

17.Сграда с идентификатор 55155.508.142.9, находяща се в гр. Пазарджик, ул. “Никола Ламбрев”

Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 97/

28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта

и кадастралните регистри, засягащо сградата вот 22.06.2010г. Сградата е разположена в поземлен

имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 73 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни

обекти в сградата: няма данни, предназначение: хангар, депо, гараж. Стар идентификатор: няма,

номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост 2496 от 24.11.1997г.,

издаден от Областен управител - Пловдив.

18.Сграда с идентификатор 55155.508.142.10, находяща се в гр. Пазарджик, ул. Никола

Ламбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-
97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в

поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 101 кв.м., брой етажи:1, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: хангар, депо, гараж. Стар

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни ОТ КРНИ:

„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост 2 496 от 24.11.1997т.,

издаден от Областен управител - Пловдив.

19.Сграда с идентификатор 55155.508.142.12, находяща се в гр. Пазарджик, ул.” Никола

Ламбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-
97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в

поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 2836 кв.м., брой етажи:2, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Стар

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни ОТ КРНИ:

„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,

издаден от Областен управител - Пловдив.

20.Сграда с идентификатор 55155.508.142.13, находяща се в гр. Пазарджик, ул. Никола



самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид производствена,складова, инфраструктурна сграда. Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.Собственици по данни от КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Мо 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител - Пловдив.
21.Сграда с идентификатор 55155.508.142.14, находяща се в гр. Пазарджик, ул.“Никола

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 241 1.1997г.,издаден от Областен управител - Пловдив.

22.Сграда с идентификатор 55155.508.142.15, находяща се в гр. Пазарджик, ул. “НиколаЛамбрев“ Ме 24. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралнатакарта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена впоземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 1843 кв.м., брой етажи:2, бройсамостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Старидентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:„ПАЗАРДЖИК - БТ“- АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител - Пловдив.

23.Сграда с идентификатор 55155.508.142.16, находяща се в гр. Пазарджик, ул.“ НиколаЛамбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:„ПАЗАРДЖИК - БТ“- АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител -- Пловдив.

24.Сграда с идентификатор 55155.508.142.17, находяща се в гр. Пазарджик, ул.” НиколаЛамбрев“ Ме 24. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралнатакарта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена впоземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 18 кв.м., брой етажи: 2, бройсамостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Старидентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:„ПАЗАРДЖИК - БТ“- АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 241 1.1997г.,издаден от Областен управител - Пловдив.

25.Сграда с идентификатор 55155.508.142.19, находяща се в гр. Пазарджик, ул.“НиколаЛамбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната



поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 1347 кв.м., брой етажи:1, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад. Стар

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:

„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,

издаден от Областен управител - Пловдив.

26.Сграда с идентификатор 55155.508.142.20, находяща се в гр. Пазарджик, ул. Никола

Ламбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-
97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в

поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 33 кв.м., брой етажи:1, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Стар

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни ОТ КРНИ:

„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост М496 от 24.11.1997г.,

издаден от Областен управител -- Пловдив.

27.Сграда с идентификатор 55155.508.142.25, находяща се в гр. Пазарджик, ул. Никола

Ламбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -
97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в

поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 78 кв.м., брой етажи:2, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид производствена,

складова, инфрастурктурна сграда . Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Собственици по данни от КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.

Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997т.,

издаден от Областен управител -- Пловдив.

28.Сграда с идентификатор 55155.508.142.29, находяща се в гр. Пазарджик, ул.“Никола

Ламбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -
97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в

поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 134 кв.м., брой етажи:1, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за енергопроизводство.

Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:

„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997т.,

издаден от Областен управител - Пловдив.

29.Сграда с идентификатор 55155.508.142.31, находяща се в гр. Пазарджик, ул. Никола

Ламбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -
97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в

поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 5 кв.м., брой етажи:1, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Стар

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:

„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,

издаден от Областен управител - Пловдив.

30.Сграда с идентификатор 55155.508.142.32, находяща се в гр. Пазарджик, ул.”Никола

Ламбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -
97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната

карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена в

поземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 157 кВ.м., брой етажи:1, брой

самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Стар

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:



„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Мо 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител - Пловдив.

31.Сграда с идентификатор 55155.508.142.34, находяща се в гр. Пазарджик, ул.”НиколаЛамбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:„ПАЗАРДЖИК - БТ“- АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител - Пловдив.

32.Сграда с идентификатор 55155.508.142.35, находяща се в гр. Пазарджик, ул.“ НиколаЛамбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралнатакарта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена впоземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 20 кв.м., брой етажи:1, бройсамостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда. Старидентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данни от КРНИ:„ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител -- Пловдив.

33.Сграда с идентификатор 55155.508.142.36, находяща се в гр. Пазарджик, ул.“ НиколаЛамбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралнатакарта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена впоземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 36 кв.м., брой етажи:1, бройсамостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за водоснабдяване и/иликанализация. Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Собственици по данниот КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“- АД.
Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Ме 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител -- Пловдив.

34.Сграда с идентификатор 55155.508.142.37, находяща се в гр. Пазарджик, ул.“ НиколаЛамбрев“ Ме 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -97/ 28.10.2008г. На изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралнатакарта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 22.06.2010г. Сградата е разположена впоземлен имот с идентификатор 55155.508.142, застроена площ 9 кв.м., брой етажи:1, бройсамостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за водоснабдяване и/иликанализация. Стар идентификатор: 55155.508.509.1, номер по предходен план: 55155.508.509.1.Собственици по данни от КРНИ: „ПАЗАРДЖИК - БТ“ - АД.Недвижимият имот е придобит с Акт за частна държавна собственост Мо 496 от 24.11.1997г.,издаден от Областен управител - Пловдив.

четиридесет и два лева и седемдесет и две ст./ лева с ДДС, определена на осн. чл. 494, ал2 ГПК.Публичната продан ще се проведе от 20.09.2021 г. до 20.10.2021г., в сградата на Районен съд гр.Пазарджик, ул. „Хан Крум“ Ме 3, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последнияден (20.10.2021 г.). Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач ще се извършиот Частен съдебен изпълнител Мария Ганчева Николова-Ангелова на 21.10.2021г. /четвъртък/ от15:00 часа в сградата на Районен съд Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ М3.



Ш. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Тежести върху имотите
КНИГА ВЪЗБРАНИ вх.рег.Ме 7937/03.12.2020 том 2 194/2020, дв.вх.реге 7924/03.12.2020

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ КНИГА ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ вх.рег.

1ме7583/25.06.2020 том 1 дело 3/2020 дв. вх.рег.Ме3568/25.06.2020

КНИГА ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ вх.рег.Ме2588/15.05.2020 том | дело 2/2020 дв. вх.рег.Ме2586/15.05.2020

КНИГА ВЪЗБРАНИ вх.рег.Ме 8593/12.09.2016 том 2 дело 264/2016 дв.вх. Рег.Ме 8592/12.09.2016

Книга Особени залози вх.рег.Ме7633/24.07.2015 т.1 4/2015 дв.вх.рег.7660/24.07.2015

На осн. чл. 488 ГПК - книжата за проданта могат да се получат от регистратурата на РС Пазарджик, с

адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ ЖМе 3 и от кантората на ЧСИ Мария Ангелова, с адрес: гр.

Пазарджик, ул. „Петко Машев Ме 11, партер.

Всички желаещи да огледат недвижимите имоти могат да сторят това след изрично депозирана молба

в кантората на частния съдебен изпълнител.
Наддавателни предложения - на осн. чл. 489, ал. 1 ГПК За участие в наддаването по сметка на

съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък,

ако вземането му надвишава неговия размер. Ал. 2 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. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Ал. 4

Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър.

Ал. 5 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения

могат да се оттеглят най-късно в този срок. Ал. 6 Наддавателни предложения от лица, които нямат

право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и

предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

Задатъкът в размер 10 на сто от посочената по-горе начална цена, следва да бъде внесен по банкова

сметка с титулар ЧСИ Мария Ангелова в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИНА БАНКА ТВАМ ВС19

СЕСВ 9790 50Е7 839 800, ВС СЕСВВСУЕ като посочите номера на изпълнителното дело.

Внимание: В случай, че предложената цена е над 30 000,00 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде

Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. Ти чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу

изпирането на пари (3ЗМИП), а наддавачът (юридическо лице) да подаде също Декларация за

действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на

необходимите документи: наддавателно предложение и посочените декларации може да получите в

кантората на ЧСИ Мария Ангелова.
: Е

Частен съдебен изпъл


