
Л О М С К И   Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д
Д Ъ Р Ж А В Е Н   С Ъ Д Е Б Е Н   И З П Ъ Л Н И Т Е Л

Първа публична продан на недвижим имот
На основание чл.487 от ГПК

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Изп. дело №520/2018г.

Подписаният  Александър Александров – държавен съдебен изпълнител при Районен съд
гр.Лом – обявявам на интересуващите се, че от 02.08.2019 година до 02.09.2019 година ще се
произведе в канцеларията ми в сградата на Районен съд гр.Лом публична продажба, приключваща в
края на работното време на  последния ден на следния недвижим имот, собственост на длъжника по
делото „Фиш Фарм БГ” ЕООД, ЕИК 201947716, седалище и адрес на управление гр.София,
район Витоша, ж.к.“Гърдова глава“, ул.“Добри Божилов“ №26, представлявано от
управителя Красимир Георгиев Кръстев за удовлетворение вземането на взискателя по делото
Мирослав Валентинов Иванов, от гр.Лом, ул.”Генерал Владимир Заимов” №33, а именно:

- сграда с идентификатор 44238.508.211.1, с последно изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, засягащо имота: няма издадена заповед за изменение в
КККР, разположена в поземлен имот с идентификатор №44238.508.211, със застроена площ
1 837.00кв.м, бр.етажи: 1, прредназначение промишлена сграда, изградена на основание,
учреденото с нотариален акт, вписан в СВ Лом с вх.рег.№6686 от 2012г., акт 91, т.13, дело
№1771/2012г., възоснова на който е издадено разрешение за строеж №44/19.09.2012г. на
гл.архитект на община Лом, допълнено с удостоверение изх.№92–00–1034/04.11.2014г. на
община Лом, право на строеж в полза на „Фиш Фарм БГ” ЕООД, ЕИК 201947716, за
изграждане на ферма за култивиране на змиорка върху 2 500кв.м от поземлен имот с
идентификатор №44238.508.211, която сграда съгласно одобрения от община Лом на
19.09.2012г. инвестиционен проект №50, обяснителна записка към него и одобрен и заверен
екзекутив от 24.01.2015г. се състои от производствено хале с площ 1 153.00кв.м и
непроизводствени помещения – лаборатория с площ от 17.30кв.м, стая за почивка с площ от
13.30кв.м, съблекалня с площ 01.40кв.м, баня с тоалетна с площ от 02.50кв.м, офис с площ от
46.80кв.м, ел.табла с площ от 19.10кв.м, генератор за кислород с площ от 18.00кв.м, коридор
с площ от 37.20кв.м, участък за опаковка от 03.30кв.м, склад за опаковка с площ от
03.30кв.м, склад за фураж с площ от 67.10кв.м, участък с пречиствателна станция с площ от
307.20кв.м, система за отпадна вода с площ от 52.30кв.м, офис охрана с площ от 25.70кв.м, и
сервизно помещение с площ от 18.90кв.м. Сградата е въведена в експлоатация съгласно
удостоверение №2/26.01.2015г. на гл.архитект на община Лом; и,

- поземлен имот с идентификатор 44238.508.211, с последно изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота: няма издадена заповед за
изменение в КККР, с площ на имота 3 646.00кв.м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер
по предходен план: 10009, квартал 300, парцел IХ, при съседи: имот с идентификатор
44238.508.162, и имот с идентификатор 44238.508.210, ЗАЕДНО с учреденото с нотариален
акт, вписан в СВ Лом с вх.рег.№6686 от 2012г., акт 91, т.13, дело №1771/2012г., възоснова на
който е издадено разрешение за строеж №44/19.09.2012г. на гл.архитект на община Лом,
допълнено с удостоверение изх.№92–00–1034/04.11.2014г. на община Лом, право на строеж
в полза на „Фиш Фарм БГ” ЕООД, ЕИК 201947716, за изграждане на ферма за култивиране
на змиорка върху 2 500кв.м от поземлен имот с идентификатор №44238.508.211, която
сграда съгласно одобрения от община Лом на 19.09.2012г. инвестиционен проект №50,
обяснителна записка към него представлява производствена сграда с РЗП 1 855.00кв.м,
състояща се от производственото хале, заемащо северната част на сградата и



непроизводствени помещения – лаборатория, стая за почивка, съблекалня, баня с тоалетна,
офис с площ, ел.табла, генератор за кислород, коридор, участък за опаковка, хладилна
камера, склад за опаковка, склад за фураж, участък с пречиствателна станция, система за
отпадна вода, офис охрана, и сервизно помещение, и ЗАЕДНО с учреденото с нотариален
акт, вписан в СВ Лом с вх.рег.№7888 от 2012г., акт 102, т.16, дело №2360/2012г., на
основание, на което е издадено разрешение за строеж №45/19.09.2012г. на гл.архитект на
община Лом, допълнено с удостоверение изх.№92–00–1034/04.11.2014г. на община Лом и
инвестиционен проект №51, одобрен от община Лом на 19.09.2012г., право на строеж в
полза на „Фиш Фарм БГ” ЕООД, ЕИК 201947716, за изграждане на БКТП 20кV „Ферма“,
като част от „Външно ел.захранване на ферма за култивиране на змиорка“ върху 18кв.м от
поземлен имот с идентификатор №44238.508.211, както и всички подобрения и приращения
върху имота, който имот съгласно удостоверение изх.№25–67916/03.11.2014г. на СГКК
Монтана, е образуван от поземлен имот с идентификатор 44238.508.152, собственост на
„Фиш Фарм БГ” ЕООД, ЕИК 201947716, седалище и адрес на управление гр.София, район
Витоша, ж.к.“Гърдова глава“, ул.“Добри Божилов“ №26, представлявано от управителя
Красимир Георгиев Кръстев Пазарната оценка на целия имот е 766 465.00лв.

Н А Ч А Л Н А   Ц Е Н А,
от която ще започне наддаването

при публичната продан за гореописания имот е 613 172.00 лв./без ДДС /

Уведомява изрично желаещите да участват в проданта купувачи, че длъжника по изпълнението
е регистрирано лице по смисъла на ЗДДС, доставката на нови по смисъла на §1, т.5, б.”б” от ДР
на ЗДДС сгради е задължително облагаема по смисъла на ЗДДС и посочената по–горе цена не
включва в себе си дължимия данък.

Върху имота има вписана възбрана в полза на взискателя по делото: Служба по вписванията
гр.Лом в т.І, акт №3, вх.рег.№72/10.01.2019г.

Всички желаещи да прегледат  имота могат да сторят това всеки работен ден за времето на
проданта от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението на имота в землището на гр.Лом,
обл.Монтана. За правоучастие в проданта, съгласно чл.489, ал.1 от ГПК се внася задатък - една
десета част от началната цена на  продаваемата се  вещ. Задатъкът се внася предварително по сметка
на Районен съд гр.Лом: IBAN BG14UBBS80023300123336; BIC – UBBSBGSF.

Всеки наддавач, съгласно чл.489, ал.2 от ГПК посочва предложената от него цена с цифри и с
думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик най–
късно до 17.00 часа на 02.09.2019г.

Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения.
Всяко наддавателно предложение се прави отделно.
Съгласно чл.489, ал.4 от ГПК предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Лом,

което се отразява във входящия регистър.
На 03.09.2019 год. в 10.00 часа , съгласно чл.492, ал.1 от ГПК, в присъствието на явилите  се

наддавачи, съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя
протокол.

Съгласно чл.492, ал.2 от ГПК, ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи
устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява
предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти
има ли желаещи да предложат по–висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи
предложение, то се отразява в протокола и наддавача го подписва. След изчерпване на
предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Съгласно чл.492, ал.3 от ГПК, купувачът е длъжен в едноседмичен срок от приключване на
проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.



Държавен съдебен изпълнител:
/Александър Александров/

24.06.2019г.
Гр.Лом


