ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ
О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 63/2013 г.

Подписаната Радостина Кънева , държавен съдебен- изпълнител при районен съд гр.
Котел обявявам на интересуващите се,че по изп. дело № 63/2013 г. по описа на СИС
при PC Котел от 18.08.2017 г. до 18.09.2017 г. до 17.00 часа ще се проведе в сградата
на Районен съд Котел, стая № 11, ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния
недвижим имот находящ се в с. Остра Могила собственост на ЗЕЙНЕБ САИДОВА
АЛИЕВА за удовлетворяване вземането на взискателя НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ, а именно:
5/8 идеални части от празно дворно място, съставляващо имот планоснимачен № 139
(сто тридесет и девет) по кадастралния план на с. Остра Могила, обл. Сливен, състоящ
се от 5165 (пет хиляди сто шестдесет и пет) кв. м. при граници: път; имот пл. № 138 на
Ибрям Хюсеинов Алиев; имот пл. № 136 и имот пл. № 137-нива на ТКЗС.
НАЧАЛНА ЦЕНА - 8 987.13 лева /осем хиляди деветстотин осемдесет и седем
лева и тринадесет стотинки/.
Интересуващите се от продажбата лица могат да се явят в канцеларията на
Районен съд гр. Котел всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.
Всички желаещи да прегледат недвижимия имот могат да сторят това всеки
вторник и четвъртък през времетраенето на публичната продан от 16.00 до 18.00
ч. по местонахождението му.
Залогът /задатъка/- 10% от началната цена на имота, съгласно чл. 489 ГПК за
участие в наддаването се внася предварително по сметка на Държавен съдебен
изпълнител при Банка ДСК ЕАД клон гр.Котел IB AN BG 67STSA93003308652200,BIC
STSABGSF по изп.дело №. 63/2013r.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава
предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Котел, което се
отразява във входящия регистър (чл. 489 ал. 4 ГПК)
Отваряне на наддавателните предложения 19.09.2017 г. от 11.00 часа в сградата на
PC гр. Котел - стая № 11 в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ Радостина
Кънева съставя протокол и обявява купувача (чл.492 ал.1 ГПК ).

гр. Котел
11.07.2017 г.

ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Р. К ъ н ева)

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ
О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 63/2013 г.

Подписаната Радостина Кънева , държавен съдебен- изпълнител при районен съд гр.
Котел обявявам на интересуващите се,че по изп. дело № 63/2013 г . по описа на СИС
при PC Котел от 19.09.2017 г. до 19.10.2017 г, до 17.00 часа ще се проведе в сградата
на Районен съд Котел, стая № 11, ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните
недвижими имоти находящи се в землището на с. Братан, общ. Котел, собственост на
ЗЕИНЕБ САИДОВА АЛИЕВА за удовлетворяване вземането на взискателя
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР. СО ФИ Я, а именно:
1. 4/32 идеални части от ливада с номер 01017, в землището на с. Братан, с
ЕКАТТЕ 06135, общ. Котел, с площ на имота - 9408 декара (девет декара и
четиристотин и осем кв.м.); начин на трайно ползване: ливада; вид собственост:
частна; категория при земята при неполивни условия: осма, имота се намира в
местността „УЗУЛ ТАРЛА” ; при граници и съседи: № 010013-пасище с храстиземи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 010009-ливада - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000316път IV кл на Община-Котел; № 010024 ливада на наследниците на Мехмед
Хаджи Йонузов; № 010025 ливади-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000112-п о л с к и
път на Община-Котел; № 010016-ливада на наследници на Хасан Еминов
Алиев;
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА - 260,88 (двеста и шестдесет лева и осемдесет и
осем стотинки) лева.
2. 4/32 идеални части от ливада с № 010051, в землището на с. Братан с ЕКАТТЕ
06135, общ. Котел, с площ на имота 4439 дка (четири декара и четиристотин
тридесет и девет кв.м.) начин на трайно ползване: ливада; вид собственост:
частна; категория на земята при неполивни условия; осма; имота се намира в
местността „КОДЖА КУЛУК” при граници и съседи: № 000128-полски път на
Община-Котел; № 010050-ливади на наследници на Иса Ахмедов Етимов; №
000130-п о л с к и п ъ т на Община-Котел; № 0100115-ливади-земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА - 122,13 (сто двадесети два лева и тринадесет
стотинки) лева.
3. 4/32 идеални части от ливада с номер 01053, в землището на село Братан с
ЕКАТТЕ 06135, Община Котел с площ на имота 8584 дка (осем декара и
петстотин осемдесет и четири кв. м.}; начин на трайно ползване: ливади; вид
собственост : частни; категория на земята при неполивни условия; осма; имотът
се намира в местността „Коджа Кулак” при граници и съседи: № 000130-полски
път на Община-Котел; № 010054 ливади на Емилиян Христов Стойнов; №
000141 дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА -244,25 (двеста четиридесет и четири лева и
двадесет и пет стотинки) лева.
4. 4/32 идеални части от ливада с номер в землището на с. Братан с ЕКАТТЕ
06135, Община Котел с площ на имота 3597 дка (три декара и петсттин
деветдесет и седем кв.м.); начин на трайно ползване - ливади; вид собственостчастна; категория на земята при неполивни условия; осма; имотът се намира в
местността „УЗУЛ ТАРЛА” при граници и съседи: № 010090 - пасище с храстиземи по чл. 19 т ЗСПЗЗ; № 010088; ливади на наследници на Хасан Еминов

Алиев; № 010089 - ливади- земи по чл. 19 т ЗСПЗЗ; № 010093 - ливади на
Ахмед Илязов Ахмедов; № 000128-полски път на Община Котел.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА - 99,00 (деветдесет и девет лева) лева.
5. 4/32 идеални части от ливади с номер 010135 в землището на село Братан с
ЕКАТТЕ 06135, Община Котел, с площ на имота 9838 дка (девет декара и
осемстотин тридесет и осем кв.м.); начин на трайно ползване: ливади; вид
собственост: частни; категория на земята на неполивни условия: осма имотът се
намира в местността „АЛАДЖЪ ЕРИ” при граници и съседи: № 000141Дървопроив. пл. на МЗГ-ДЛ; № 000146-п о л с к и п ъ т на Община Котел; № 010137ливади на наследници на Хасан Еминов Алиев.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА - 280,38 (двеста и осемдесет лева и тридесет и
осем стотинки) лева.
6. 4/32 идеални части от ливада с номер 01103 в землището на село Братан с
ЕКАТТЕ 06135, Община- Котел, с площ на имота 11716 дка (единадесет декара
и седемстотин и шестнадесет кв.м.); начин на трайно ползване; ливадивид
собственост 7 частна; категория на земята при неполивни условия;. Осма;
имотът се намира в местността „МЕЗАРЛЬК” при граници и съседи; № 011030
ливади на наследници на Реджеб Ахмедов Алиев; № 000253-полски път на
Община Котел; № 01035 - ливади на наследници на Расим Хюсеинов Помаков;
№ 000253-полски път на Община Котел.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА - 333,88 (триста тридесет е три лева и осемдесет
и осем стотинки) лева.
7. 4/32 идеални части от ливади с № 013001 в землището на с. Братан с ЕКАТТЕ
06135, Община Котел с площ на имота 16416 дка (шестнадесет декара и
четиристотин и шестнадесет кв. м.); начин на трайно ползване: ливади; вид
собственост - частна; категория на земята при неполивни условия; осма; имота
се намира в местността „РАДИЛКА” при граници и съседи: № 000175-полски
път на Община-Котел; № 000188 - дървопроизв. пл. на МЗГ - ДЛ; № 013004 ливади на Хасан Хюсеинов Помаков; № 013002 - полски път на Община-Котел.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА - 467,75 (четиристотин шстдесет и седем лева и
седемдесет и пет стотинки) лева.
8. 4/32 идеални части от ливади с № 015010 в землището на с. Братан с ЕКАТТЕ
06135, Община Котел, с площ на имота 6613 дка (шест декара и шестстотин и
тринадесет кв.м.) начин на трайно ползване; ливади; вид собственост: частна;
категория на земята при неполивни условия; осма; имота се намира в местността
„БРАТАН” при граници и съседи: № 015015 - полски път на Община Котел; №
000169-дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ; № 015011, ливади на наследници Шабан
Мустафов Исмаилов.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА -181,63 (сто осемдесет и един леваи шетдесет и
три стотинки) лева.
Интересуващите се от продажбата лица могат да се явят в канцеларията на
Районен съд гр. Котел всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.
Всички желаещи да прегледат недвижимия имот могат да сторят това всеки ден
през времетраенето на публичната продан по местонахождението му.
Залогът /задатъка/- 10% от началната цена на имота, съгласно чл. 489 ГПК за
участие в наддаването се внася предварително по сметка на Държавен съдебен

изпълнител при Банка ДСК ЕАД клон гр.Котел IBAN BG 67STSA93003308652200,BIC
STSABGSF п о изп.дело №. 63/2013г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава
предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Котел, което се
отразява във входящия регистър (чл. 489 ал. 4 ГП К )
Отваряне на наддавателните предложения 20.10.2017 г. от 11.00 часа в сградата на
PC гр. Котел - стая № 11 в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ Радостина
Кънева съставя протокол и обявява купувача (чл.492 ал.1 ГПК ).

гр. Котел
17.08.2017 г.

ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Р. Кънева )

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ
О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 77/2015 г.
Подписаната Радостина Кънева , държавен съдебен- изпълнител при районен съд гр.
Котел обявявам на интересуващите се,че по изп. дело № 77/2015 г . по описа на СИС
при PC Котел от 19.09.2017 г. до 19.10.2017 г, до 17.00 часа ще се проведе в сградата
на Районен съд Котел, стая № 11, ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните
недвижими имоти находящи се в землището на гр. Котел, общ. Котел, собственост на
АНТОАНЕТА НЕДЕВА РУСЕВА за удовлетворяване вземането на взискателя
ИВАНКА СТОЯЧЕВА КОЙЧЕВА, а именно:
^ ид. част от недв. имот представляващ 45.5/145.51 (четиридесет и пет цяло и пет
десети върху сто четиридесет и пет цяло и петдесет и една с т о т н и ) и д . части от
самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 39030.501.932.1.11 (тридесет и девет
хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка деветстотин тридесет и две точка едно
точка единадесет), гр. Котел, обл. Сливен, по кадастралната карта, одобрена със
Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г . на изпълнителен директор на АГКК. Последно
изменение със заповед № КД-14-20-445/03.11.2010 г . на началника на СГКК-Сливен;
Адрес на имота гр. Котел, ул. „Георги Сава Раковски” № 40, ет.1, обект10.
Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 39030.501.932 (тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и
едно точка деветстотин тридесет и две). Предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност; брой нива на обекта 1 (едно); посочена в документа площ: 145.51
кв.м.; Принадлежащи части: Избено помещение с площ 35 кв.м.; ниво 1 (едно). Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 39030.501.932.1.10; под обекта, над
обекта : 39030.501.932.1.1; 39030.501.932.1.2.
НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА -10172,36 (десет хиляди сто седемдесет и два
лева и тридесет и шест стотинки) лева.
Интересуващите се от продажбата лица могат да се явят в канцеларията на
Районен съд гр. Котел всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.
Всички желаещи да прегледат недвижимия имот могат да сторят това всеки
вторник и четвъртък от 16,00 до 18,00 часа през времетраенето на публичната
продан по местонахождението му.
Залогът /задатъка/- 10% от началната цена на имота, съгласно чл. 489 ГПК за
участие в наддаването се внася предварително по сметка на Държавен съдебен
изпълнител при Банка ДСК ЕАД клон гр.Котел IBAN BG 67STSA93003308652200,BIC
STSABGSF п о изп.дело №. 77/2017г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава
предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Котел, което се
отразява във входящия регистър (чл. 489 ал. 4 ГП К )
Отваряне на наддавателните предложения 20.10.2017 г. от 11.30 часа в сградата на
PC гр. Котел - стая № 11 в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ Радостина
Кънева съставя протокол и обявява купувача (чл.492 ал.1 ГПК ).

гр. Котел
23.08.2017 г.

ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Р. Кънева )

