
РЕПУБЛИКА БЪЛлТ Агил
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

„дебен изпълнител

занова, рег.М 748

(на действие: Окръжен съд гр.Монтана

рес на кантора: гр.Монтана,

зул.”Трети март”Ме68, ет.
/ Тел.:096 /305 205

ОБЯВЛЕНИЕ ММ20227480400523

Подписаната МАЯ ИВАНОВА,Частен съдебен изпълнител с рег.Ме 748 и район на действие: Окръжен съд -

грМонтана ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.06.2022г. До 27.07.2022г. - 17.00ч ще се проведе в сградата на

Районен съд - гр. Монтана ПЪРВА поред ПУБЛИЧНА ПРОДАН на ипотекиран недвижим имот, собственост на

„ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ“ ЕООД, ЕИК:202484662, със седалище и адрес на управление: с. Доктор Йосифово, ул.

„Ален Мак“ Ме4, придобит от дружеството след учредяване на договорна ипотека върху имота от ипотекарния

длъжник по ИД Ме 20227480400523/22г. - „Трейд Агро“ ЕООД, за удовлетворяване вземането на взискателя „Токуда банк“

АД, ЕИК:813155318, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ 621, а именно:

„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21940.95.573/двадесег и една хиляди осемстотин И

четиридесет точка деветдесет и пет точка петстотин седемдесет и три/ по кадастралната карта на с.

Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед е РД-18-300/01.02.2018г. на

Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с трайно предназначение на територията -
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, със застроена площ от

39636 кв.м. /тридесет и девет хиляди шестстотин тридесет и шест кв.м./, номер по предходен план: 000573,

при граници и съседи на имота: 21840.95.639, 21840.95.2, 21840.95.369, 21840.144.205, 21840.95.569,

21840.95.574.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва публичната продан на горепосочения недвижим имот е

71 024.00 лв. /седемдесет и една хиляди и двадесет и четири лева/ без ДДС. Върху имота се дължи ДДС в

размер на 2096.

Върху имота има следните тежести:

1; Учредена договорна ипотека в полза на взискателя - “ТОКУДА БАНК” АД, гр. София, за сумата от 907 200лева на

15.12.2009 г. людновена на 06.12.2019г./

2. Учредена договорна ипотека в полза на взискателя - “ТОКУДА БАНК” АД, гр. София, за сумата от 350 000лева на

15.12.2009 г. /подновена на 06.12.2019г./

3. Вписан договор по чл.193, ал,1 от ЗУТ за учредяване безвъзмездно право на прокарване и сервитут на електропроводно

отклонение през ПИ с ИФ 21840.139,3 за захранване на ПИ с ИФ?21840.95.573, собственост на „Трейс Ангъс Фарм“ ЕООД.

4 Вписана възбрана от ЧСИ Мая Иванова, рег.М748, район на действие: ОС - гр. Монтана, в полза на взискателя -
“ТОКУДА БАНК”АД на 08.04.2022г..

Всички желаещи да видят и огледат имота могат да сторят това всеки ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪКот 15.00 до 17.00 часа

през времетраенето на публичната продан. Процесният недвижим имот се намира в с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, обл.

Монтана.
Книжата за проданта се държат в канцеларията на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр. Монтана и са на

разположение на всеки, който се интересува от недвижимия имот.
#

Писмените наддавателни предложения се подават в Съдебно - изпълнителна служба при МРС и се отразяват в специален

входящ регистър, в който се посочва номера, под който са постъпили в съда.

На основание чл.489 ал.1 от ГПК за участие в наддаването по сметка на и. АМ вас 05

СЕСВ 9790 5012 8467 00, ВС: СЕСВ ВСЕ в Централна Кооперативна Банка АД, ка За

на сто върху началната цена.
"а

На основание чл.492 ал.1 ГПК постъпилите писмени наддавателни предложений 1щебъдат оо0явени в
Сп ето на

явилите се наддавачи на 28.07.2022г. /ЧЕТВЪРТЪК”/ - 10:00 ч. в сградата на Районен 1

Е 84 :

кабинета на държавния съдебен изпълнител.
|

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: :1


