
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр.ПЕЩЕРА 

 

 

                                       О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
 

               Подписаната МАРИАНА ГУЗГУНДЖИЕВА, Държавен съдебен изпълнител при 

Районен съд гр.Пещера обявявам на интересуващите се, че от 19.08.2019г. до 19.09.2019г.  в 

деловодството на РС Пещера ще се приемат наддавателни предложения за участие в публична 

продан, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот,  

принадлежащ на - ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПОПОВ от 

гр.Брацигово 

по изп.дело № 52 / 2010г. за удовлетворяване вземането на “РАЙФАЙЗЕНБАНК 

/БЪЛГАРИЯ/”ЕАД гр. София  

а именно, 

 

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЖИЛИЩЕ №1, представляващо североизточната 

част от сградата с отделен вход, собственост на Данаил Йорданов Попов, състоящо се от: 

североизточната част от полуподземен етаж с идентификатор 06207.502.443.1.1 със застроена 

площ от 41,60 кв.м., североизточната част от първи жилищен етаж с идентификатор 

06207.502.443.1.4 със застроена площ от 41 кв.м. и североизточната част от  втори жилищен 

етаж с  идентификатор 06207.502.443.1.7 със застроена площ от 118 кв.м., който обект е част 

от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 178.90кв.м., състояща се от 

полуподземен и два надземни етажа, построена в поземлен имот с планоснимачен номер 202 

в кв.29 по плана на гр.Брацигово, с площ на имота 480кв.м., който поземлен имот попада в 

УПИ  ХV-202 в кв.29 по плана на гр.Брацигово, с площ на УПИ от 530 кв.м., от които 50 

кв.м. са придаваема част от уличното пространство – общинска собственост, при граници и 

съседи на УПИ: УПИ І-149, УПИ ІV-147, УПИ V-146, УПИ ХІV-203 и улица, с адрес 

ул.“Антон Ашкерц“ № 10. 

При начална цена равна на 80 на сто от стойността на имота  = 14 840,00 лв. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЖИЛИЩЕ №3, представляващо югозападната 

част от сградата с отделен вход, собственост на Георги Йорданов Попов, състоящо се от: 

югозападната част от полуподземен  етаж с идентификатор 06207.502.443.1.3 със застроена 

площ от 58,70 кв.м., югозападната част от първи жилищен етаж с идентификатор 

06207.502.443.1.6 със застроена площ от 67 кв.м. и югозападната част от  втори жилищен 

етаж с  идентификатор 06207.502.443.1.8 със застроена площ от 93 кв.м., който обект е част 

от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 178.90кв.м., състояща се от 

полуподземен и два надземни етажа, построена в поземлен имот с планоснимачен номер 202 

в кв.29 по плана на гр.Брацигово, с площ на имота 480кв.м., който поземлен имот попада в 

УПИ  ХV-202 в кв.29 по плана на гр.Брацигово, с площ на УПИ от 530 кв.м., от които 50 

кв.м. са придаваема част от уличното пространство – общинска собственост, при граници и 

съседи на УПИ: УПИ І-149, УПИ ІV-147, УПИ V-146, УПИ ХІV-203 и улица, с адрес 

ул.“Антон Ашкерц“ № 10.           

При начална цена равна на 80 на сто от стойността на имота = 18 144,00 лв. 

  

          Върху имота са вписани тежести: ипотека и възбрана в полза на  “РАЙФАЙЗЕНБАНК 

/БЪЛГАРИЯ/”ЕАД гр. София  
                                                                                       за сумата   134 916,95 лв. + разноски и лихви  

 



Интересуващите се от имота могат да се явят в деловодството на РС-Пещера  всеки присъствен 

ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това 

всеки    вторник и четвъртък от  14,00 ч. до  16,00 ч. 

на адрес   гр.Брацигово, ул.”Антон Ашкерц“ № 10 

при управителя /пазача/  ГЕОРГИ ПОПОВ 

           Задатъкът /залогът/-10% върху началната цена на продаваемия се имот чл.489, ал.1 от ГПК 

за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавен съдебен изпълнител при 

РС Пещера в Банка „ОББ” АД клон Пещера, с-ка № BG47UBBS80023300132636,  BIC код-  

UBBSBGSF по изп.дело №   52 / 2010г. 

           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 деловодството на РС Пещера, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.2 от ГПК/ 

           На  20.09.2019г.  в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавния съдебен 

изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/. 

 

гр.Пещера 

11.07.2019г.                                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….... 

                                                                                                                               /М. ГУЗГУНДЖИЕВА/ 

 


