ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

ОБЯВЛЕНИЕ по и.д. № 1102/ 2017 г.
Подписаната Галина Петрова - държавен съдебен изпълнител при Сливенски
районен съд обявявам на интересуващите се, че от 09.04.2019 г. до 09.05.2019 г. ще
се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, сутерен 2 ЧЕТВЪРТА по ред публична
продажба за удовлетворяване вземането на взискателя Росица Алексиева Гвоздейкова
чрез пълномощник от АК- гр. Сливен, както и на тримата съделители като действително
получената при проданта сума се разпредели между съделителите по квоти,
приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338. 542.25.1. 2, попадащ в
сграда № 1, разположена в общински поземлен имот № 67338. 542. 25 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед №
РД- 18-31/ 19.04. 2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция ПО КАДАСТЪР с
предназначение: жилище, апартамент с административен адрес : гр. Сливен, кв.
„Клуцохор” , блок 3, вход А, ет. 1, ап. 2 целия със застроена площ 78.08. кв. м , брой
нива на обекта: 1, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения при съседи: на
същия етаж: обект с идентификатор 67338.542.1.1, под обекта : няма, над обекта:
67338.542. 25.1.4, стар идентификатор: няма ведно с прилежащото избено помещение
№ 2 , с площ от 4.66 кв.м при граници: север - външен зид, изток: мазе № 3, югкоридор, запад : мазе № 1 заедно с 2.07 % ид. части от общите части на сградата и
припадащите се съответни идеални части от отстъпеното право на строеж върху
общински терен ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА: 29 448 лв./двадесет и девет хиляди четиристотин
четиридесет и осем лева / , определена на осн. чл. 494, ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 485,
ал. 4 от ГПК/ посл.изм./ Върху имота е учредено пожизнено право на ползване на Н.
Гиндев.
Продаваемият недвижим имот е делбен в режим на съсобственост,
изнесен на публична продан от РС – СЛИВЕН по гр. д. № 4382/ 2016. Справедливата
пазарна стойност - АКТУАЛНА е определена с помощта на вещо лице.
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: гр. Сливен, Клуцохор 3 – А – 1 – 2.
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 внася предварително по сметка
на държавен съдебен изпълнител в ЦКБ АД, клон Сливен: IBAN: BG77 CECB 9790 3364
4437 00, BIC: CECBBGSF-набирателна по и.д. № 1102/2017 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 ГПКпосл. изм./.
На 10.05.2019 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.
07. 02. 2019 г., Сливен
Държавен съдебен изпълнител:…………

/Г. Петрова/

