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КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИЧастен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. Ме 884, Район на действие ОСПН Пазарджик,
гр.Пазарджик, ул. Петко Машев Ж 11, ет. (, тел. 034 986151, е-мейл:с51884(Фуаноо.сот , факс

Изпълнително дело Ле: 20198840400664

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
одписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. Ме 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик,ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.09.2021 г. До 21.10.2021 г. ще се проведе първапублична 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 частниясъдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Панагюрище ул. Петко Мачев Ме 2 находящ се вземлището насело Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик за удовлетворяване вземанетона взискателя Лъчезар Таков по изпълнително дело Ме 664 / 2019г., по описа на ЧСИ Мария Ангеловаза имот подробно описан както следва:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х - 386 (девет римско за имот заснет с планоснимаченномер триста осемдесет и шест) с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв.м в квартал 35 (тридесет ипет) по действащия дворищно регулационен план на село Оборище, община Панагюрище, областПазарджик ВЕДНО с построената в него МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 44 кв., м(четиридесет и четири) кв., м, представляваща ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ - АПЕРИТИВВЕДНО с ПРИСТРОЙКА И ТОАЛЕТНА към същата сграда с обща площ от 16, 5 (шестнадесетцяло и пет десети) кв., м, който имот се намира в село Оборище, ул. „Подполковник Рашев“,община Панагюрище, област Пазарджик, при граници и съседи на имота УПИ Х - 386 вквартал 35, по плана на село Оборище, община Панагюрище, посочени както следва:УПИ ХТГ-
385 , УПИ, УПИ Ту - 387, УПИ, УПИ ТХ - 389 и Улица. Описанието на имота е извършено съгласно
изискания от Сл., по вписвания при РС Панагюрище документ за собственост на длъжника и
съгласно изготвената скица от ТСУ при Община Панагюрище с Ме 442 / 23.10.2019г. В УПИ Х - 386(девет римско за имот заснет с планоснимачен номер триста осемдесет и шест) с площ от 240
(двеста и четиридесет) кв.м в квартал 35 (тридесет и пет) по действащия дворищно регулационенплан на село Оборище, съществува и друга СГРАДА, за която няма представени и не се съдържат
в Община Панагюрище, отдел ТСУ строителни книжа и не съществува в описанието в
нотариалния акт, за собственост на длъжника. Сградата е монолитна метална конструкция.Стените са тухлени. Застроена е на север и запад до основната сграда на междусъседските
регулационни линии. Сградата е с предназначение за търговски обект и е функционално свързанас основната сграда, (посочена в Нот. Акт Ле 99, том 1, рег. Ле 1278, нотар., дело Л 88 / 20142г., поописа на Нотариус Невяна Тинкова с рег. Л471), видно от извършения опис на място и след
извършените оразмерявания от ВЛ назначено по изпълнителното дело. Съществува и
самостоятелен вход, директно от улицата. Предполага се, че същата е строена по надлежния ред,
защото е работела като кафе - аперитив. Документи в общ. Панагюрище не са открити, съгласно
Уведомително писмо с вх. Ле 2256 / 18.02.2020г.,от общината. Подови настилки - ламиниран
паркет. Таван - раздвижен с декоративно таванно покритие и ЛЕД осветление. Стени -декоративно стенно покритие. Състояние - много добро. Застроена тощ - около 125.00 м2,
мерано мащабно от скицата. Година на построяване - 1994 г. Срок на годност - 90 год.

Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имотевразмер на 19590.85 /деветнадесет хиляди петстотин и деветдесет лева и осемдесет и петстотинки/ лева, осн. чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, ал. 4 ГПК, във вр. с ТР Ме 2/26.06.2015тг. на ВКС.
Недвижимият имот е придобит с нот. акт Ме 99, том 1, рег. Ме 1278, нотар., дело Ме 88 / 2014г.,

вписан в Агенция по вписванията / Служба по вписванията при Районен съд Панагюрище / под КнигаПРЕХВЪРЛЯНИЯ вх. рег. Ме 1248 / 08.05.2014г., ; дв. вх. рег. Ме 1246 / 08.05.2014г., Акт Том Ме 5 ; Акт
номер 172 година 2014г.,; Ме на описана книга 292 / 08.05.2014г., от длъжника по изпълнителното



дело Велко Николов Балабанов.
Върху описания недвижим имот има следните вещни тежести, вписани в АВ - Сл. по

вписвания при Районен съд Панагюрище, съгласно представеното УВТ с изх. Ме 399 ; Ме 400 ; Ме 401 ;

/28.10.2019г., посочена както следва:
Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. Ме 154/13.02.2019г, Том 1, МФ 24/2019г., дв. вх. рег.

10153/13.02.2019г.,, вписана по обезпечение на бъдещ иск по реда на ГПК, съгласно Обезпечителна

заповед от 12.02.2019г., в полза на обезпечения кредитор Ст. Цуцеков.
Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. зе1435/18.10.2019г. Том 1, Ме 100/2019г., дв. вх. рег.

е1431/18.10.2019г., вписана по искане Чси Мария Ангелова, по изпълнително дело Ме 664 / 2019г., по

искане на взискателя в изпълнителното производство Л. Таков

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.

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, ВС СЕСВВСФЕ, по изп. дело 76 664 / 2019г., по описа на ЧСИ

рег. Ме 884 за 2019г. При заплащане на задатъка и подаване на наддавателното предложение
посочете имотът за който участвате. Всеки наддавач има право на едно наддавателн
предложение за всеки имот поотделно, като предложената в него цена за имота не следва д:

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. Паанагюрище, с адрес на съда гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ Мо 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. 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.

ОБЯВЯВАНЕТО на 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,садрес на съда
Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ М2 в присъствието на явили "наддавачи, заМЕ
съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.). Ке ЯСъсТА/ 4 875 ММ”

Частен сълебециа


