
 

Държавен съдебен  изпълнител при Златоградски районен съд 
                                  

            ОБ Я В Л Е Н И Е    № 1 
                     ПО ИЗП.ДЕЛО № 14/2013 г., ПО ОПИСА  НА СИС 
                     ПРИ  РАЙОНЕН СЪД,  ГР.ЗЛАТОГРАД 

 

                 Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при 
Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 27.02.2020г. 
до 27.03.2020 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на 
Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния 
ден, на  движима вещ собственост на СЕВДА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА от с. Тънка 
бара, общ. Неделино и МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СИРАКОВ от гр. Мадан,  за  
удовлетворяване вземането на ЕМИЛ  ФЕРДИНАНДОВ АЛЕКСАНДРОВ от гр. 
Варна, а именно: 

                ЛЕК АВТОМОБИЛ „ РЕНО ЛАГУНА“ с  ДК №  СМ 92 58  СМ, 
цвят тъмно син, с първоначална регистрация 22.05.1995 г.               

             Началната цена, от която ще започне наддаването  е 441,00  (четиристотин 
четиридесет и един ) лева. 

             Интересуващите се от   автомобила, могат  да се явят в канцеларията на 
съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да  
прегледат автомобила ,  могат да сторят това  през времетраенето на проданта всеки  
вторник и петък от 14.00 ч. до 16.00 ч.,  на адрес  с. Тънка бара, общ. Неделино. 

            Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество, 
съгласно чл. 489, ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по 
сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, 
офис гр.Златоград, BIC TTBBBG22, IBAN BG89TTBB94003320017687 . 

            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 канцеларията на Районния съд, което се 
отразява във входящия регистър,  чл. 489, ал.4 от ГПК. 

            На  30.03.2020 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи ,  
Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача (чл. 492,ал.1 
от ГПК). 

         ГР.ЗЛАТОГРАД             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 
        31.01.2020 г.               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                                                                                        (ИЛ.КАРАМФИЛОВ) 

 


