
ОБЯВЛЕНИЕ 
 
 Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. 
Русе, обявявам на интересуващите се, че на 07.07.2022 г. от 10.00 

часа в гр. Русе, ж.к „Чародейка“, бл. 205, вх. „Д“, ет. 3, ап. 7 ще се 
проведе явен търг с устно наддаване на следните движими вещи на 

длъжника Илдъз Неджатиева Шефкъева: 
 

1 Телевизор "Samsung", LSD, 26 инча, сиво-черна рамка  68.00 лв. 

2 Климатик "Delongi" сер. N 60520133809 161.50 лв. 

3 Цифров  тунер "Vivacom" 21.25 лв. 

4 Тонолкони 4 бр, (2 бр. " Labtec", 2 бр. "Logitech") 21.25 лв. 

5 Холов ъгъл в три части, разтегателен, черн-сив цвят   102.00 лв. 

6 Мобилен телефон "Samsung Galaxy" J4+ 85.00 лв. 

7 Холна маса, Елипсовина, цвят - бяло и черно 38.25 лв. 

8 Компютърна конгурация, ""Philips" 42.50 лв. 

9 Монитор "Philips" 25.50 лв. 

10 Климатик "ELIT", модел AS-12ER11 144.50 лв. 

11 Прахосмукачка "Prolux", 700 W 29.75 лв. 

12 Шевна машина "KULATRON" 68.00 лв. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7060/2019 г., 4-ТИ РАЙОН 

 
 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от 

стойността на вещите – чл. 468, ал. 1 от ГПК. 
 Желаещите да участват в търга могат да се явят в канцеларията ми 
в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за 

да прегледат книжата по делото. Посочените вещи могат да бъдат 
прегледани на адрес: гр. Русе, ж.к „Чародейка“, бл. 205, вх. „Д“, ет. 3, 

ап. 7 всеки делничен ден от 14 до 18 часа. 
 За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се 

предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява 
три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, 

съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-
високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният 

изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока 
цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител 

обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската 
обявена цена. 

 Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и 
съдебният изпълнител му предава веща. Ако обявеният купувач не плати 

незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие 
в търга. 
 

   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
         /ДЕЛЯН МАРИНОВ/ 


