РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
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 30.04.2018г. до 30.05.2018г. ще се
приемат наддавателни предложения в деловодството на РС гр.Пещера за участие във публична
продан, приключваща в края на работното време на последния ден, на следните недвижими
имоти, принадлежащ на РПК „АПРИЛЦИ” гр.Брацигово
По изп.дело № 109 / 2012г. за удовлетворяване вземането на ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ
ТЪРПОМАНОВ,
а именно

115/245 идеални части от сграда с идентификатор 06207.502.216.2,
разположена в ПИ с идентификатор 06207.502.216 по КК и КР, одобрени
със Заповед № РД-18-43/19.10.2012г. на ИД на АГКК с адм.адрес
гр.Брацигово, ул. „Трети март“ № 72, цялата със застроена площ от
245кв.м., брой етажи 1, предназначение - селскостопанска сграда.
Начална цена равна на 90 на сто от оценката по първата продан = 4591.92 лв.
Върху имота са вписани тежести: в полза на ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТЪРПОМАНОВ и
възбрана на ЧСИ ДЕНИЦА СТАНЧЕВА
за сумата 2 020,00 лв. + лихви и разноски
Интересуващите се от имота могат да се явят в деловодството на РС-Пещера всеки присъствен
ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това
всеки вторник и четвъртък от 14,00ч. до 16,00 ч.
при управителя /пазача/ ЗЛАТКА ХРИСТОСКОВА, като Председател на РПК „АПРИЛЦИ”
Задатъкът /залогът/-10% върху началната цена 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 № 109 / 2012г.
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 Държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър
/чл.489, ал.2 от ГПК/
На 30.05.2018г. 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
27.03.2018г.

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