ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

ОБЯВЛЕНИЕ
По и.д. № 884/ 2015 г.
Подписаната Галина Петрова - държавен съдебен изпълнител при
Сливенски районен съд обявявам на интересуващите се, че от 10.08.2018 г. до
10.09.2018 г. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, сутерен 2 ВТОРА
по ред публична продажба за удовлетворяване вземането на взискателя ИЛИЯ
КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, гр. Сливен, бул. „ Хаджи Димитър”, бл. 1, ет. 2, ап. 5
приключваща в края на работното време на последния ден на следния
НЕДВИЖИМ ИМОТ :
Поземлен имот с идентификатор № 37530. 10. 2 по кадастралната карта
на с. Ковачите, общ. Сливен, одобрена със Заповед № РД- 18- 17/ 29.03. 2006 г.
на Агенция по кадастъра с адрес : с. Ковачите, общ. Сливен, местност ” АДАТА” с
площ на имота 2 536 кв.м. / две хиляди петстотин тридесет и шест квадратни
метра/, трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно
ползване: пасище, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 010002,
при съседи на имота: № 30990. 31. 15, 37530. 120. 23, 37530. 11.328, 37530.10.
512, 37530.10. 270 при начална цена: 3 946 лв. / три хиляди деветстотин
четиридесет и шест лева /, определена на осн. чл. 494, ал. 2 от ГПК. Имотът е
собственост на длъжника Валентин Мирославов Христов, гр. Сливен.
Интересуващите се от продаваемия недвижим имот могат да се
явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.
Всички желаещи да прегледат продаваемия недвижим имот могат да сторят това
всеки вторник и четвъртък от 10 ч. до 14 ч. на адрес : в района на Сливенски
минерални бани, на 4,5 км от село КОВАЧИТЕ и на 4,8 км от кв. Речица на град
СЛИВЕН.
Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от
канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и
лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат
право да вземат участие в наддаването. / чл. 490, ал. 1 от ГПК/.
Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия се недвижим имот
съгласно чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта се внасят предварително по
сметка на държавен съдебен изпълнител в ЦКБ АД, клон Сливен: IBAN: BG77
CECB 9790 3364 4437 00, BIC: CECBBGSF по и.д. № 884/2015 г.
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 държавен съдебен изпълнител,
което се отразява във входящия регистър съгласно чл. 489, ал. 4 от ГПК.
Купувачът е длъжен в ДВУСЕДМИЧЕН срок от приключване на проданта да
внесе предложената от него цена като приспадне внесения задатък./ чл. 492, ал.
3 от ГПК/.
На 11.09.2018 г. в 10 ч. в присъствието на явилите се наддавачи
държавен съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача на осн. чл.
492, ал. 1 от ГПК.
29. 06. 2018 г.
Държавен съдебен изпълнител: ……………………..
/ Г. Петрова/
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по изп.д. № 130/2016 г.
Подписаният Стоян Стоянов – държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен
съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 24.12.2018 г. до 24.01.2019 г.- от 9.00 ч. до
17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4 продан, приключваща в края на
работното време на последния ден, на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжника
Петър Недялков Петров, за удовлетворяване вземането на взискателя Маруся Колева Иванова, а
именно:
НИВА с площ 12,550 дка, ІХ категория, находяща се в местност „Чираджийската
кория”в землището на гр.Шивачево, общ.Твърдица, обл.Сливен, при граници: ПИ № 364015;
ПИ № 364006; ПИ № 363012; ПИ № 000850; ПИ № 361002; ПИ № 361003; ПИ № 361004; ПИ
№ 361005.
Цената от която започва проданта е в размер на 5 000 / пет хиляди / лева ,
представляваща 80 % от определената пазарна стойност – 6 250 лева.
Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията всеки
присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да
сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес: Землище на
гр.Шивачево, общ.Твърдица, обл.Сливен.
Задатъкът- 10 % от цената на имота, съгласно чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в
проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС –
Сливен, сметка IBAN: BG77 CECB 9790 3364 4437 00, код BIC: CECBBGSF към „ЦКБ” АД
- СЛИВЕН
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 държавен съдебен изпълнител, което се
отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.4 от ГПК /.
На 25.01.2019 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен
изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от ГПК /.

07.08.2018 г.
гр. Сливен,

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/ Стоян Стоянов /

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

О Б Я В Л Е Н И Е
По изп.д. № 435/2011 г.
Подписаният Стоян Стоянов – държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен
съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 24.12.2018 г. до 24.01.2019 г.- от 9.00 ч. до
17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4 продан, приключваща в края на
работното време на последния ден, на следните недвижими имоти, принадлежащи на длъжника
Димитър Димов Петков, за удовлетворяване вземането за издръжка на взискателя Стефка
Андонова Петкова, а именно:
11/24 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ІІІ-210 в кв.33 по плана на
с.Камен, общ.Сливен, с площ на целия имот 1260 кв.м., ведно с 11/24 ид.ч. от построените
в имота: масивна жилищна сграда на два етажа с площ от 80 кв.м., състояща се от седем
стаи и два коридора; масивна лятна кухня със застроена площ от 29 кв.м.; масивен гараж
със застроена площ от 25 кв.м. и три броя стопански постройки със застроена площ от
общо 92 кв.м.; ведно с 11/24 ид.ч. от подобренията и трайните насаждения в имота, при
граници на същия – изток и север – улици; запад – УПИ ІІ-211 и юг – ІV-210; 11/24
ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от УПИ ІV-210 в кв.33 по плана на с.Камен, общ.Сливен, с площ на
целия имот 1100 кв.м., ведно с 11/24 ид.ч. от построената в имота стопанска постройка с
площ 48 кв.м.; ведно с 11/24 ид.ч. от подобренията и трайните насаждения в имота, при
граници на същия: изток – улица; запад – УПИ ІІ-211; север – УПИІІІ-210 и юг – УПИ VІІ209, VІ-208 и V-207.
Цената от която започва проданта е в размер на 12 680 / дванадесет хиляди шестстотин
и осемдесет / лева, представляваща 80 % от определената пазарна стойност – 15 850 лева.
Интересуващите се от недвижимите имоти могат да се явяват в канцеларията всеки
присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат недвижимите
имоти могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес:
с.Камен, общ.Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 40.
Задатъкът- 10 % от оценката на недвижимите имоти, съгласно чл.489, ал. І от
ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител:
ДСИ – РС – Сливен, сметка IBAN: BG77 CECB 9790 3364 4437 00, код BIC: CECBBGSF към
„ЦКБ” АД - СЛИВЕН
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 държавен съдебен изпълнител, което се
отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/
На 25.01.2019 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен
изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от ГПК/.

07.08.2018 г.
гр. Сливен,

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/ Стоян Стоянов /
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по изп.д. № 200/2014 г.
Подписаният Стоян Стоянов – държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен
съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 24.12.2018 г. до 24.01.2019 г.- от 9.00 ч. до
17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4 продан, приключваща в края на
работното време на последния ден, на следния недвижим имот, принадлежащи на длъжника
Господин Петров Маринов, за удовлетворяване вземането на взискателите Величка
Георгиева и Николай Николов, а именно:
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VІІІ-105, находящ се в кв.29 по плана на
с.Чокоба, общ.Сливен, ул. „Каменка” № 2, целият с площ 745 кв.м. – по документ за
собственост, а по скица имотът е с площ 1680 кв.м., ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА
СГРАДА на един етаж с разгърната застроена площ 82 кв.м., от които 68 кв.м. разгърната
застроена площ за жилището и 14 кв.м. разгърната застроена площ за прилежащото към
жилището мазе; ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – ХАМБАР с разгърната застроена площ 60
кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – ОБОР с разгърната застроена площ 40 кв.м., при
граници за имота: насл. на Диню Монев; Бончо Колев Андонов, Колю Вълков и Йордан
Стоянов,
Цената от която започва проданта е в размер на 4 200 / четири хиляди и двеста / лева,
представляваща 80 % от определената пазарна стойност – 5 250 лева.
Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията всеки
присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат недвижимите
имоти могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес:
с.Чокоба, общ.Сливен, ул. „Каменка” № 2.
Задатъкът- 10 % от оценката на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК
за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ
– РС – Сливен, сметка IBAN: BG77 CECB 9790 3364 4437 00, код BIC: CECBBGSF към
„ЦКБ” АД - СЛИВЕН
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 държавен съдебен изпълнител, което се
отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/
На 25.01.2019 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен
изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от ГПК /.

07.08.2018 г.
гр. Сливен,

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/ Стоян Стоянов /

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.д. № 95/2011 г.
Подписаният Стоян Стоянов – държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен
съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 24.12.2018 г. до 24.01.2019 г.- от 9.00 ч. до
17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4 продан, приключваща в края на
работното време на последния ден, на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците
Стоилка Михайлова Дюлгерова, Милена Илиева Камборлиева и Бойчо Илиев Боев, за
удовлетворяване вземането на взискателя НАП- София, а именно:
½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
в сграда с идентификатор №
67338.563.138.3.6 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляващ ЖИЛИЩЕ,
АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев”, бл.1, вх. В, ап.6 / по документ за
собственост НА № 124/22.05.1992 г.-ап.5 /, със застроена площ 68,25 кв.м., състоящ се от
спалня, дневна, столова, черна кухня, баня, тоалетна, килер, антре и изолационно антре, заедно
с отстъпеното право на строеж и 3,9 % ид.части от общите части на сградата, при граници: за
жилището: Изток – външен зид; Запад – външен зид; Север – Маргарита и Станка Раджилови;
Юг – стълбище и Петър и Донка Петрови и принадлежащото избено помещение № 4 с полезна
площ 11,70 кв.м., при граници: Изток – външен зид; Запад – коридор; Север – Георги Манов;
Юг – Петър Илиев и Жечка Георгиева,
Цената от която започва проданта е в размер на 13 360 / тринадесет хиляди триста и
шестдесет / лева, представляваща 80 на сто от определената пазарна стойност – 16 700 лева.
Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията 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 на адрес:
гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев”, бл.1 , вх. В, ап. 6 / 5 /.
Задатъкът- 10 % от оценката на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК
за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ
– РС – Сливен, сметка IBAN: BG77 CECB 9790 3364 4437 00, код BIC: CECBBGSF към
„ЦКБ” АД - СЛИВЕН
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 държавен съдебен изпълнител, което се
отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/
На 25.01.2019 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен
изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от ГПК /.

07.08.2018 г.
гр. Сливен,

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/ Стоян Стоянов /

