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ОБЯВЛЕНИЕ 
 

 Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. 

Русе, обявявам на интересуващите се, че от 30.07.2022 г. до 17 ч. 
на 30.08.2022 г. ще се проведе първа по ред публична продан на 

следния недвижим имот на длъжника Силвия Тодорова Павлова:  
 1/2 ид. ч (една втора идеална част) от първи етаж от 

Жилищна Сграда със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет 
квадратни метра/, заедно с 1/4 ид.ч (една четвърт идеална част) от 

общите части на сградата, от избеното помещение и от таванското 
помещение и заедно 1/4 ид.ч (една четвърт идеална част) от 

дворното място, цялото със площ 1185 кв.м/ хиляда сто 
осемдесет и пет квадратни метра/, намиращо се в село Николово, 

община Русе, област Русе, ул. Белмекен № 9 /девет/, 
представляващо поземлен имот № 0.899 /нула, точка, 

осемстотин деветдесет и девет/, квартал 97 /квартал деветдесет и 

седем/ по регулационния план на с.Николово, при граници и съседи: 
землищна граница, имот № 0.900, имот № 0.7065, имот № 0.898 , 

заедно с една 1/4 ид.ч (една четвърт идеална част) от 
Второстепенна сграда със застроена площ от 8 кв.м /осем 

квадратни метра/ 
 По отношение на описания имот са установени следните 

тежести: 
Искова молба с вх. рег № 826/29.01.2016, том 1, акт номер 134 

– ищец Силвия Тодорова Павлова, ответник Павлина Тодорова 
Тодорова. 

 Първоначална цена, от която започва наддаването е в размер на 
21 856 лв. /двадесет и една хиляди осемстотни петдесет и шест лева/ 

и представлява 80 на сто от оценката.  
 

 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7038/2021 г., 4-ТИ РАЙОН 

 
 Интересуващите се от имота 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 продавания имот е всеки вторник и 

четвъртък от 13.00 до 18.00 часа за периода на проданта посочен в 
обявлението. 

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се 
внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на 

Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна 
кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 7038/2021 г.  

 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 
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внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само 

едно наддавателно предложение. 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 - 

31.08.2022 в 10.00 часа всички наддавачи могат да се явят при 
държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, 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. 

 
,    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

.         /ДЕЛЯН МАРИНОВ/ 
 


