
      

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  
РАЙОНЕН СЪД РУСЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018 
 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ 
      

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, 
обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 
02.10.2020 г. до 17 часа на 02.11.2020 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други 
присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  
публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, 

общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно: 
 Трактор верижен Т54В, рама № 648593, рег.№ Р 02931 
 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 1 814,40 лева/ хиляда осемстотин 
и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ с включен ДДС, която представлява 90 на сто от началната 
цена при първата продан, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по 
ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.  

  

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител 
гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат 
книжата по проданта.   

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода 
на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен 
в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“ 

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната 
цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна 
кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018  
 Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ. 
 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд 
Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена 
квитанция за внесения задатък в запечатан плик.На плика се посочва вещта за която се отнася 
наддавателното предложение, доколкото по същото дело се продават повече от една вещ. 
Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение 
се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните 
предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 
185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, 
които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или 
предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни. 

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се 
явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на 
постъпилите наддавателни предложения и на купувача. 
             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от 
най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва 
от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с 
най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от 
обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. 

 
       31.07.2020г.                                        Държавен съдебен изпълнител : 
                                                   / Виолета Палазова/ 
  

 


