
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 
при РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД  
изп. дело №20194520402032 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЧРЕЗ ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ 

 
Подписания Деян Денев, държавен съдебен изпълнител при Районен 

съд – Русе, обявявам на интересуващите се, че на 29.09.2020г. от 10.00 ч. в 
гр.Русе, ул.“Николаевска“ №80, вх.2, ет.6, ап.10, по реда на чл.481 от ГПК, ще 
се проведе явен търг с устно наддаване на имущество, собственост на 
длъжника Станка Димитрова Петкова, за удовлетворяване вземането на 
взискателя „Санико“ ООД гр.Русе. Ще се продават движими вещи с начална 
цена, както следва: 

  

 В  Е  Щ  И брой ед. цена 

1 
Секция – раздвижена с размери 200/190 см., 
светъл фурнир, включително шкаф с размери 
90/60/30 см.  

1 25.50лв.  

2 
Ъглов диван с размери 280/180см. „двоен“ и 
„троен“, шарена плюшена дамаска, състояние 
- захабен. 

1 76.50лв.  

3 
Ел. отоплителна печка „духалка“, марка „DIGI 
01“ 

1 3.40лв.  

4 
Цветен телевизор, марка „ELITTE“, модел 
21ЕS57 

1 12.75лв.  

5 
Вентилатор на стойка, марка „SUPERIOR“, 
цвят „черен“, сериен №300-7606-07. 

1 5.10лв.  

6 
Диван разтегателен, „троен“, кафява плюшена 
дамаска, състояние - захабен. 

1 25.50лв.  

7 
Цветен телевизор, марка „PANASONIC“, 
модел TX-42PV60EN, сериен №69303113. 

1 110.50лв.  

     

 Интересуващите се от вещите, могат да се явят в деловодството на 
съдебния изпълнител – гр.Русе, ул.”Александровска” 57, ет.1, ст.9, всеки 
присъствен ден и час, за да прегледат книжата.  

Желаещите да участват в търга, следва да се явят на посочената дата и 
час в гр.Русе, ул.“Николаевска“ №80, вх.2, ет.6, ап.10. За участие не се внася 
задатък. Всяка вещ се предлага отделно. При провеждане на търга, ако някой 
от наддавачите даде знак, че приема цената, веща се предлага на по-висока 
цена. Ако предлаганата по-висока цена не бъде приета, съдебния изпълнител 
обявява за купувач, наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразена 
в протокола. Цената се плаща на съдебния изпълнител веднага в брой. Ако 
обявения за купувач, не плати незабавно цената, той се отстранява от по-
нататъшно участие в търга.  

Закупената вещ, се предава на купувача, веднага, след приключване на 
търга. 
 

 

   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:   
          /ДЕЯН ДЕНЕВ/ 


