
 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

РАЙОНЕН СЪД -  В.ПРЕСЛАВ 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 
                                         по ИД № 172/2021 г. по описа на СИС при ВПРС 

 

     Подписаният Цветозар Цветанов Копринджийски – Държавен съдебен изпълнител 

при РС – В.Преслав, обявявам на интересуващите се, че от 15.06.2022 г. до 17:00 ч. на 

15.07.2022 г. ще се проведе в сградата на Районен съд – В.Преслав НОВА, ВТОРА ПО РЕД 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на съделителите Айше 

Мехмедова Мехмедалиева, Толга Хасанов Исмаилов и Кириш Ангелов Христов, и на осн. 

чл.494, ал.2 от ГПК, 

 

        ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: 
 

            1.Дворно място, находящо се в гр.Върбица, обл.Шумен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 

25, съставляващо УПИ VII – 542 в квартал 61 по плана на гр.Върбица, обл.Шумен, цялото с 

площ от 339 кв.м., ведно с построената в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 

от 80 кв.м., при граници: две улици, УПИ V – 540, УПИ VI – 541 и УПИ VIII - 543; 

 
                               

             При първоначална цена от  7 056.00 лв./седем хиляди петдесет и 

шест лева/ лева - равняваща се на 90% от началната цена по първата 

продан. 

 
               Тежести в/у имота – възбрана по същото ИД. 

          

              Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час 

през времетраенето на проданта, за да прегледат книжата и да наддават. 

 

   Задатък - една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по 

сметка на Районен съд – В.Преслав, IBAN BG37UBBS80023300125832  при „ОББ“ АД, 

клон В.Преслав, по изп.д.№ 172/2021 год. срещу вносна бележка, която следва да се 

представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение. 

 
   Наддавателните  предложения се подават в регистратурата на Районен съд – В.Преслав, през 

времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най – късно в този 

срок. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Невалидни са наддавателни 

предложения, които са подадени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, 

предложения за цена под първоначалната, както и предложения надхвърлящи първоначалната цена с повече от 

30 на сто. 

 На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът може да се яви в канцеларията на 

държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за отваряне на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на 

купувач. При обявяване на купувача, всеки от явилите се наддавачи може устно да предложи по – висока цена, 

като стъпката е с размера на един задатък. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се 

обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в двуседмичен срок от приключване на 

проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. 

 

           Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 

ч., през времетраенето на публичната продан. 

 

 

 

18.05.2022 г.                               ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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