ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ
============================================================
О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 87/2016 г.
Подписаната Радостина Кънева , държавен съдебен- изпълнител при районен съд гр.
Котел обявявам на интересуващите се,че по изп. дело № 87/2016 г. по описа на СИС при РС
Котел от 22.03.2019 г. до 22.04.2019 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.
ПЪДАРЕВО собственост на САШО АСЕНОВ ДАНАИЛОВ за удовлетворяване вземането на
взискателя ХАМДИЕ ХАСАН АХМЕД от гр. Ямбол, а именно:
Дворно място с площ 1038 (хиляда тридесет и осем)кв.м., съставляващо поземлен имот №
64(шестдесет и четвърти), в кв. 12(дванадесети) по плана на с. Пъдарево, при граници на имота:
ПИ пл. № 65(шестдесет и пети), улица, ПИ пл. № 63(шестдесет и трети), ПИ пл. №
61(шестдесет и първи), ПИ пл. № 55(петдесет и пети) и ПИ пл. № 53(петдесет и трети) в едно
със застроените в това дворно място Масивна жилищна сграда на два етажа, състояща се от:
- първи етаж, състоящ се от триста, килер, коридор и входно антре със застроена площ от
77/седемдесет и седем/ квадратни метра, втори етаж, състоящ се от три стаи, коридор и тераса
със застроена площ от 77/седемседет и седем/квадратни метра, Масивна лятна кухня,
състояща се от една стая със застроена площ от 21/двадесет и един/ квадратни метра, Масивна
стопанска сграда със застроена площ от 20/двадесет/ квадратни метра, Полумасивна
стопанска сграда с площ от 11/единадесет/ квадратни метра и Паянтов навес с три оградни
стени с площ 35/тридесет и пет/квадратни метра, представляващи търпим строеж по смисълът
на чл. 16, ал. 1 от ППр на ЗУТ.
НАЧАЛНА ЦЕНА – 11680,00 лева(единадесет хиляди шестстотин и осемдесет хиляди) лв.
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 работен ден от 9,00 до 17,00 часа
през времетраенето на публичната продан по местонахождението.
Залогът /задатъка/- 10% от началната цена на имота, съгласно чл. 489 ГПК за участие в
наддаването се внася предварително по сметка на Държавен съдебeн изпълнител при Банка
ДСК ЕАД клон гр.Котел IBAN BG 67STSA93003308652200,BIC STSABGSF по изп.дело №.
87/2016г.
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 23.04.2019 г. от 11.00 часа в сградата на РС 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
31.01.2019 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
(Р. Кънева )

