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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ имот
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. Ме 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик,ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 28.06.2022 г. До 28.07.2022 г. ще се проведе втора по ред,

вземането на взискателя Йордан Костадинов Стоилов в чиято полза е учредена договорна ипотекавърху имота, подробно описан както следва:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА „ПАРАКОТЕЛНО“ /други нежилищни обекти/със застроена площ от 8 /осем/ КВ., М, - по нот., акт собственост обект М 64 и БАР КЪМАДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - по нот., акт за собственост, обект Ле 65 със застроена площот 76 /седемдесет и шест/ кв.м, находящи се на ПЪРВИ ЕТАЖ в двуетажна административнасграда ВЕДНО с 357/525 /триста петдесет и седем върху петстотин двадесет и пет/ кв.мИДЕАЛНИ ЧАСТИ от УПИ ХХШ- 600 /двадесет и трети за имот пл., номер шестстотин в квартал55 Ллтетдесет и пети/ по плана на село Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик, състоящсе целия от 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м при съседи на имота: УПИ П - 599 ; Кметствоздравна служба ;улица с осови точки, 161 до 162 и парково пространство.Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имоте вразмер на 14 695.00 лв / четиринадесет хиляди шестотин деветдесет и пет/ лв.Недвижимият имот е собственост на ГУДОВ 77 ЕООД с ЕИК 202145612, към момента научредяване на договорната ипотека с вх. рег. МФ 3742 / 30.04.2014г. Том 1, 92 / 2014г., дв. вх. рег. Хо3737 / 30.04.2014г., ипотекирало имота в полза на чужд дълг на физическото лице ЯВОР ВАСИЛЕВГУДОВ, придобит с Нот., акт, вписан в Сл., по вписвания с вх. рег. Ме 2173 / 2013г., ; Акт Ме 101, т.8,н.д Ме 1118 / 2013г., на Нотариус Анета Илкова.

Върху описания недвижим имот има следните вписвания в Сл. по 5писвания при Районен съдПазарджик, съгласно представеното УВТ с изх. 2434, 2435, 2436 от 08.10.2019г., посочена кактоследва:
Книга ВЪЗБРАНИ, вх. Рег. Ле 1168 / 16.02.2015г. Том 1, Ме 99 / 2015г., дв. вх. рег. Ме 1167 /16.02.2015г., вписана по искане Чеи Минка Цойкова с р-н ОС Пловдив, по молба на взискателяАВТОМОТОР ПЛОВДИВ АД с ЕИК 825392499 - ЗАЛИЧЕН ТЪРГ ОВЕЦ към 2019г, справоприемник АВТОМОТОР АД с ЕИК 175204808, със седалище и адрес на управление:, гр./сСОФИЯ - п.к 1000, район Изгрев, ул. Тинтява Ме ЗАКнига ВЪЗБРАНИ, вх. рег. Ме 4802 / 01.07.2019г., Том 2, Ме 87 / 2019г., дв. вх. рег. Ме4793/01.07.2019г., вписана по искане Чсеи Мария Ангелова по дело Ме 154 / 2019г., по молба навзискателя, в чиято полза е учредена договорнатаКнига ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ,вх. рег. Ме 3742 / 30.04.2014г. Том 1, 92 / 2014г., дв. вх. рег.3 3737 / 30.04.2014г., учредена в полза на взискателя Йордан Стоилов взискател по настоящотоизпълнително дело Ме 154 / 2019г., по описа на Чеи Мария Ангелова.Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията наРайонен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледатимота могат да сторят това във времето за оглед след подаване на писмена молба до кантората.



Задатък от 102:/ върху началната цена за имота съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от

01.03.2008 г.), за участне 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, ВТ1С СЕСВВОС5Е, по изп. дело Ме 154 / 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 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 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. Пазарджик, с адрес на съда гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ Ме 3, 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, 1.3 от ЗМИП. Образци на

наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова

с адрес гр. Пазарджик, ул. Петко Машев Же 11, етаж партер.
ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 29.07.2022 г., (петък) от 15:00 часа от

частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, с адрес на съда гр. Пазарджик,

ул. „Хан Крум“ Ме 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492,

ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
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Частен съдебен изпълн;


