
РАЙОНЕН СЪД ГР.ЧИРПАН - ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  
Тел. 0416/961 93  , факс 0416/944 85 , адрес: гр. Чирпан, бул.»Г.Димитров»№28 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
  по изп.дело № 16/2015 г. 

 

          Подписаната Иванка Колева, държавен съдебен изпълнител при Районен 

съд гр.Чирпан, обявявам на интересуващите се, че от 16.08.2019 г. до 

16.09.2019 г.  до 17.00 часа включително, ще се приемат в канцеларията на 

Районен съд гр.Чирпан наддавателните предложения по публична продан 

на следния недвижим имот принадлежащ на трети лица ипотекарни 

длъжници Емил Николов Димитров и Таня Тенчева Димитрова, а именно: 

дворно място, находящо се в с.Черна гора, общ.Бр.Даскалови, с площ от 

2000/две хиляди/ кв.м., представляващо УПИ І-730 /първи римско за 

седемстотин и тридесет/ в квартал 48 /четиридесет и осем/ по плана на 

селото, заедно с построените в него АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с площ от 

66/шестдесет и шест/ кв.м., ПАВИЛИОН с площ 200/двеста/кв.м., с 

асфалтова настилка и ограда-масивна и телена, при граници: от две 

страни улици и имоти №ІІ-169 и имот за озеленяване, за сумата от 32320.00 

/тридесет и две хиляди и триста и двадесет/ лева.              

         Върху имота има вписани договорна ипотека и възбрана в полза на 

взискателя по изп.дело Общинска Банка АД София. Възбрана в полза на 

Електроразпределение ЕАД. 

         Оглед на имота понеделник, сряда и петък 10.00-12.00 часа и 17.00-

18.00 часа. 

         Интересуващите се лица от имотите  могат да се явят в канцеларията в 

Районен съд гр. Чирпан всеки присъствен ден, за да преглеждат книжата. 

         На основание чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в наддаването се внася 

задатък 10% върху началната посочена цена в обявлението по сметка на 

Районен съд Чирпан BG08UNCR76303300000624, BIC /банков/ код  UNCRBGSF 

в УниКредит Булбанк  АД – клон Чирпан. 

         На основание чл. 489, ал. 2 от ГПК всеки наддавач следва да посочи 

предложената от него цена с цифри и думи и подаде предложението си с 

квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на 

Районен съд гр.Чирпан. Молбата за участие в проданта, заедно със 

запечатания плик се завеждат  във входящ регистър. 

         На основание чл. 492, ал. 1 от ГПК в 10.00 часа на 17.09.2019  г., 

държавния съдебен изпълнител ще обяви постъпилите наддавателни 

предложения и купувач в присъствието на явилите се наддавачи, в 

канцеларията си в Районен съд гр.Чирпан. Ако при обявяване на купувача 

някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по висока с размера 

на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер 

на един задатък /чл.492, ал.2 от ГПК/. 

 

Гр. Чирпан                            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


