
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител ГЕОРГИ СТОЯНОВ, рег. № 912, 

Район на действие ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД, 

ГР. РАЗГРАД, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 21П /ПАРТЕР/, 

тел. +359 84 55 88 33; +359 889 55 68 33,  

Изпълнително дело №: 20199120401034

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

Долуподписаният ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН
НА ДЕЙСТВИЕ  ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД, вписан под № 912 в Регистъра на камарата на частните съдебни
изпълнители,  ОБЯВЯВАМ на интересуващите се,  че  от 09.11.2021 г.  до 17:00 ч. На  09.12.2021 г., включително се

провежда ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА по реда на чл.487 и сл.от ГПК на следните имоти, собственост на АГРОСПЕКТЪР
2000 ООД,  C ЕИК 116506769, към 14.10.2021 г. регистрирано по ЗДДС лице, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 59416.5.21 /петдесет и девет хиляди четиристотин и шестнадесет точка

пет точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пороище, община Разград, област
Разград, одобрени със Заповед РД-18-294/09.05.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот:

местността Боаза, площ на имота:  35046 кв.м. /тридесет и пет хиляди четиридесет и шест квадратни метра/, трайно

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: разсадник, категория на земята: трета, номер по

предходен  план:  005021,  при  граници  и  съседи  на  поземления  имот:  59416.5.27,  59416.5.13,  59416.5.2,  59416.5.24,

59416.5.26, 59416.5.10, 59416.5.14, като за имота има следните ограничения:  11 Електропровод 20 kV. На 10 м от двете

страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и

засажда високостеблена растителност. 3 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б“. забраняват

се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи,

хидромелиоративна  дейност  и  пасища, ведно с  построените  в  имота:  1/  В  северозападната  част  МАСИВНА
ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, без сутерен с площ от 286.20 кв.м. /двеста осемдесет и шест

цяло и двадесет стотни квадратни метра/,  състояща се  от  помещение с  бетонова настилка,  с  подход от югоизток с

бетонова рампа пред входа, с обособени две помещения за работници със сервизно помещение; 2.  ЕДНОЕТАЖНА
СТОПАНСКА  ПОСТРОЙКА,  построена  въз  основа  на  Разрешение  за  строеж  № 324/16.09.2008  г.  на  Община  –

Разград,  с  площ  от  56.30  кв.м.  /петдесет  и  шест  цяло  и  тридесет  стотни  квадратни  метра/  и  прилепена  към  нея

ПРИСТРОЙКА - СКЛАД, построена съгласно Разрешение за строеж №110/26.07.2010 г. на Община – Разград, с площ

40 /четиридесет/ кв.м., ведно попадащите в имота: три броя ОРАНЖЕРИИ с размери 12х15 м, към които са изградени

котел  на  твърдо гориво,  отоплителна  система,  поливна  система  и  бетонни пътеки   и  БАСЕЙН,  изграден  съгласно

Разрешение за строеж № 111/26.07.2010 г., ведно с всички други подобрения и приращения върху имота.

Заб. Недвижимия имот и движимите вещи се продават заедно.
Начална цена: 369,145.80 лв.,  от която 353,065.50 лв. за земята, сградите и дв.вещи в имота и 16,080.30 лв.

ДДС за дв.вещи в имота;

Върху недвижимия имот има вписани следните тежести: ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

АД и възбрана в полза на взискателите по изпълнителното дело.

Определям време за оглед на недвижимия имот всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 17:00ч., през време

на проданта.

Частен  съдебен  изпълнител  ГЕОРГИ  СТОЯНОВ,  рег.  №  912,  ОКРЪЖЕН  СЪД  -  РАЗГРАД приема

наддавателните предложения в запечатан плик, в който наддавачът посочва вещта, за която се наддава, нейната позиция

в  обявлението,  предложената  от  наддавача  цена  с  цифри  и  думи,  прилага  квитанция  за  внесен  задатък,  съгласно

изискванията на чл.489 от ГПК, като се посочва изпълнително дело № 20199120401034. Наддавачът може да направи

само  едно наддавателно предложение.  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.

Наддавателните предложения се подават в регистратурата на Районен съд гр. Разград. 
За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 % от началната цена, съгласно чл. 489 от ГПК по

сметка на Частен съдебен изпълнител ГЕОРГИ СТОЯНОВ, рег. № 912 при банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА АД, с CECBBGSF и BG86CECB979050G2795800, с титуляр ГЕОРГИ СТОЯНОВ, рег. № 912 по изп.д. №
20199120401034.

Проданта приключва в края на работното време в последния ден –  09.12.2021 г. В работния ден след изтичането

на срока за подаване на писмени наддавателни предложения –  10.12.2021г. от 13:30ч.,  същите ще бъдат отворени в

присъствието на явилите се наддавачи в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД по реда на чл. 492 от ГПК. Ако при

обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока от размера на един задатък,

съдебният изпълнител отразява това в протокола.  След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се

обявява  този  наддавач,  който  е  предложил  най-висока  цена.  Купувачът  в  двуседмичен  срок  след  приключване  на

проданта внася предложената от него цена след приспадане на внесения задатък. На осн. чл. 493 от ГПК след плащане

на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за

купувачи.
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