
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр.ПЕЩЕРА    

 

                               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 23.10.2020г. до 23.11.2020г. в 

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

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

недвижими имоти, принадлежащи на длъжника „ИНТЕРСИПРИЯ“ ЕООД гр.Пловдив по 

изп.дело № 258/2013г.,  за удовлетворяване вземането на Тошо Войчев Митов, Илина Тодорова 

Бояджиева и Димитър Стоянов Стефанов, всички от гр.София, а именно: 

 

         ПИ с идентификатор 02837.4.1120 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-

10/12.04.2011г. на Изп.директор на АГКК с адрес гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик, местност 

„Мефтеря“, с площ от 2730 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на 

трайно ползване-ливада, категория на земята при неполивни условия-7, стар идентификатор-

няма, номер по предходен план:020013, при съседи: 02837.4.1121, 02837.4.1131, 02837.4.1128, 

02837.4.1129, 02837.4.1205, 02837.3.3 и 02837.4.1119 

                При начална цена равна на 90 на сто от цената по първата продан = 8255.520 лв. 

 

         ПИ с идентификатор 02837.4.1203 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-

10/12.04.2011г. на Изп.директор на АГКК с адрес гр.Батак, общ.Батак, обл.Пазарджик, местност 

„Мефтеря“, с площ от 2676 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на 

трайно ползване-ливада, категория на земята при неполивни условия-7, стар идентификатор-

няма, номер по предходен план:020097, при съседи: 02837.4.1204, 02837.4.1109, 02837.4.1202, 

02837.4.1189 и 02837.3.3 

                     При начална цена равна на 90 на сто от цената по първата продан = 8092.80 лв. 

 

          Горните имоти са възбранени в полза на взискателите. 

          Интересуващите се от имотите могат да се явят в деловодството на РС-Пещера всеки 

присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имотите могат да 

сторят това всеки  вторник и четвъртък-14.00-16.00 часа. 

 

              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 „ОББ“ АД , с-ка № BG47UBBS80023300132636,  BIC код-  UBBS BGSF по изп.дело №   

258 / 2013г. 

              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 РС-Пещера, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.2 от ГПК/ . 

             Предложения, които се подават от лица, които нямат право да вземат участие в 

публичната продан /чл.490, ал.1 от ГПК/ , както и предложения за цена под началната са 

недействителни.  

           На  24.11.2020г.  в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавния съдебен 

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

                                               

                                                    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………. 

                                                                                                 /М. ГУЗГУНДЖИЕВА/  

 


