
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д    П Е Щ Е Р А 

ДЪРЖАВНА СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 

                                       О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

               Подписаната МАРИАНА ГУЗГУНДЖИЕВА, Държавен съдебен изпълнител при 

Районен съд гр.Пещера обявявам на интересуващите се, че от 22.07.2019г. до 22.08.2019г. в 

деловодството на РС Пещера ще се приемат наддавателни предложения за участие в  

публичната продан, приключваща в края на работното време на последния ден, на следните 

делбени недвижими имоти, по изп. дело № 176 / 2018г. 

 

именно     

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.563.1.2 по КК и КР, 

одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013г. на  Изп.директор на АГКК с адм. 

адрес гр.Пещера, ул.”Георги Раковски” № 4, с площ от 44,75кв.м., трайно 

предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи 

части: избено помещение с площ от 9кв.м., таванско помещение с площ от 14кв.м. и 

припадащите се 8,38%ид.ч. от общ.ч. на сградата 8,38% от отстъпеното право на 

строеж, ниво: 1; 

При първоначална цена равна на 80 на сто от стойността на обекта = 22 196,00лв. 

 

2. Сграда с идентификатор 56277.501.563.2 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-

11/10.07.2013г. на  Изп.директор на АГКК с адм. адрес гр.Пещера, ул.”Георги 

Раковски” № 4, с площ от 21,00кв.м., трайно предназначение: хангар, депо, гараж.   

При първоначална цена равна на 80 на сто от стойността на сградата = 5 040,00лв. 

   

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да 

прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки     

вторник и четвъртък от  14,00 ч. до  16,00 ч. 

на адрес   гр.Пещера, ул.”Георги Бенковски“ № 4 

при управителя /пазача/   

           Задатъкът /залогът/-10% върху оценката на продаваемия се имот чл.489, ал.1 от ГПК за 

участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавен съдебен изпълнител при РС 

Пещера в Банка „ОББ” АД клон Пещера, с-ка № BG47UBBS80023300132636,  BIC код-  

UBBSBGSF по изп.дело №   176/2018г. 

           Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава 

предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават 

в деловодството на Районен съд гр.Пещера, което се отразява във входящия регистър /чл.489, 

ал.2 от ГПК/ 

           На  23.08.2019г.  в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавния съдебен 

изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/. 

 

гр.Пещера 

28.06.2019г.                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..... 

                                                                                                                               /М. ГУЗГУНДЖИЕВА/ 

 


