
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

       ул.”Борис Спиров” № 80                       тел: 0538/48317   

                                                                                                               Изп.дело № 93/2011 г. 
                           

 
ОБЯВЛЕНИЕ  

 

            Подписаната Росица Г. Кирилова - Държавен съдебен изпълнител при 
ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ РАЙОНЕН СЪД, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл.487 
от ГПК от 14.08.2020 г. до 14.09.2020г. ще продавам на публичен търг следния  
недвижим имот, собственост на ………………., находящ се в сграда на етажна собственост 
„Дружба“ в гр. В. Преслав, ул. Козлодуй № 1, ет. 4, за удовлетворяване вземането на 
взискателя ОББ АД ГР. СОФИЯ по изп. дело № 93/2011 г., а именно:  
- С.О.С. 58222.495.879.1.11, гр. Велики Преслав ул. КОЗЛОДУЙ № 1 ет. 4 ап. 11, тип 

Жилище, апартамент с обща квадратура 54,16 кв. м. , заедно с избено помещение № 4 

- състоящо се от 13,63 кв. м. и таванско помещение № 6- състоящо се от 17,74 кв. м. 

при първоначална цена – 25 720/ двадесет и пет    хиляди  седемстотин и двадесет  

лева /.  

Тежести: ипотека  и възбрана по настоящото изпълнително дело както и възбрани 

в полза на Райфайзен банк, ОББ АД и ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ 

Определям начална дата за публичен търг, считано от 14.08.2020 г. до 

14.09.2020г., като отварянето на предложенията се извърши на 15.09.2020г. в 

канцеларията на СИС гр. В. Преслав от  9.00 ч. 

Определям дата за оглед всеки ден от 13.00 до 18.00 часа на място на 
гореописания имот –гр. В. Преслав, ул. Козлодуй № 1, ет. 4, ап. 11. 

Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден в 9.00ч. следва да се 
явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 4 за обявяване на купувача, 
предложил най-високата цена. 

Желаещите да закупят имота могат да се явят в деловодството на СИС при ВПРС 
всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. 
Задатък-една десета част от началната цена на продавания имот, следва да се внесе по 
сметка : BG37UBBS80023300125832, BIC– UBBS BGSF НА РАЙОНЕН СЪД ГР. ВЕЛИКИ 
ПРЕСЛАВ, изп.д.№ 20113610400093 и вносният документ заедно с предложената от 
наддавача цена с цифри и думи в запечатан плик се внасят в деловодството на СИС при 
ВПРС до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен 
ден след приключване на проданта, наддавачът в 9.00ч. следва да се яви при държавния 
съдебен изпълнител за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и 
обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-
високи от обявената цена. 
  
 
17.07.2020 г.                                 Държавен съдебен изпълнител:……………. 
гр. В. Преслав                                                             /Р. Кирилова/ 
 
 
 
 


