
                       ОБЯВЛЕНИЕ 
 
Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при 

Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 08.10.2020г. от 10,00 
часа в гр. Ветово,  на ул. “Съединение” №68 пред дома на длъжника Димитър 
Димитров, по изпълнително дело № 5027/2017 по описа на ДСИ при РРС ще 
се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за 
удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 
117030383, а именно: 
1. Цветен телевизор марка SANG  модел NR21VS29-TXS,цвят сив.........25.50 лв.  

2.TV-маса със стъклен плот,на колелца с размери 75/45/68 см. ...............6,80 лв. 

3. Холова масичка ПДЧ, с размери 70/60/58 см............................................8,50 лв.   

4. Холова гарнитура ъглова с бяла дамаска изкуствена кожа, състояща се от 
двоен диван, троен диван/разтегателен и ъгъл  .........................................68,00лв. 

5.Стенен часовник”Quartz” – кръгъл, бял със златиста украса  .................1,70 лв. 

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от 
стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК. 

За участие в търга не се внася задатък. 
На 08.10.2020г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният 

съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по 
определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от 
наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага 
вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от 
наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако 
предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, 
съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи 
по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на 
наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати 
незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в 
търга.  

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в 
ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе. 
 Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника 
всеки делничен ден от 16 до 18 часа.  
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