
Подписаната НАДЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, Държавен съдебен изпълнител
при Ботевградски районен съд, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 от ГПК
във връзка с чл.485 и чл. 468 от ГПК от 11.08.2017г. до 11.09.2017г. ще продавам в
канцеларията на РС - гр. Ботевград, стая № 106 на съдебната палата, следният недвижим
имот на длъжника Ангел Станиславов Стойчев и на съсобственика"Чавдар"ЕАД /н/ на първа
публична продан по и.д.№ 69/2013г, а именно:

225 466/ 237500 идеални части от ПИ с идентификатор 05815.302.1127 с
площ от 170764 кв. метра, начин на трайно ползване : за друг вид производствен,
складов обект, представляващ по предходен план : парцел I в кв. 197, ведно с
построената в същия имот сграда с идентификатор 05815.302.1127.1 със ЗП 497 кв.м.,

на 4 етажа
Начална цена в размер на 5116 023.99 /пет милиона сто и шестнадесет хиляди

двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ лева.
За участие в наддаването се внася 10 % от първоначалната цена по

сметка на Държавния съдебен изпълнител при банка "ОББ" АД клон Ботевград, 1ВА^

ВС68иВВ580023300136138, В1С:11ВВ5ВС5Р.
Задатъкът трябва да бъде постъпил по сметка на съдебния изпълнител до

последния ден за наддаване.
Недвижимия имот може да бъде преглеждан всеки делничен ден 13.00 часа до 17.00

часа.
Върху недвижимия имот има наложена възбрана в полза на Община Ботевград.
Наддаването ще се извърши чрез търг с тайно наддаване. Всеки наддавач посочва с

цифри и думи предлаганата от него цена за недвижимия имот, и подава предложението с
квитанцията за внесения задатък, в запечатан плик, в регистратурата на РС - гр. Ботевград,
Соф. област, стая № 107 най-късно до 17.00 часа на 11.09.2017г.

Към предложението трябва да бъде приложено заверено от участника фотокопие от
документ за самоличност на участника в наддаването, а ако кандидатът е търговец
удостоверение за вписани обстоятелства от ТР.

Неизпълнението на което и да е от посочените изисквания в настоящето обявление е

основание за недопускане на предложението в наддаването.
Наддавачът може да прави повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно

предложение се прави отделно.Към всяко предложение трябва да има внесен отделен

задатък.
Книжата за проданта се държат в канцеларията на съдебно изпълнителната служба -

стая №106 в сградата на Районен съд - гр.Ботевград и са на разположение на всеки, който се

интересува от имотите.
! За предоставяне на документи и информация относно публичната продан, следва да се
депозира писмена молба с приложен към нея документ за платена държавна такса по чл. 45 от
Тарифа за таксите, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 20 лв. по сметката на
РС-Ботевград: 1ВАМ: ВС5811ВВ580023106033401 , банка „ОББ"АД клон Ботевград.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната
продан, както и предложения за цена под началната са недействителни.

Обявяването на постъпилите предложения ще се извърши на 12.09.2017г. в 10.00 часа
в канцеларията на РС - гр. Ботевград, стая №106. За спечелил търга се обявява предложилия
най- висока цена. Ако най-високата цена е предложена от няколко от наддавачите, купувачът
ще се определи от Държавния съдебен изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се
кандидати./ V4,.„Х•••-. >•'' „

Обявения за купувач трябва в едноседмичен срок да внесе предложената от
него цена по сметка на Държавния съдебен изпъ^нитег], като приспадне внесения

задатък.
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