
                                                        ОБЯВЛЕНИЕ                              изх№ 473/23.03.2017г 

по изп. дело № 6/2014., по описа на Държавен съдебен изпълнител 

към Самоковки районен съд 

Подписаната Весела Христова- държавен съдебен изпълнител при Самоковски районен съд, ОБЯВЯВАМ на 

интересуващите се , че на осн. чл 494 ал 2  от ГПК от 10.04.2017г. до 10.05.2017г. до 17.00  ч. включително, ще се проведе в 

сградата на Районен Съд в гр.Самоков  втора ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните недвижими вещи, принадлежащи на 

съделителите по делото: КАТЯ АСЕНОВА ПИШМИШОВА, ХРИСТО ДИМИТРОВ ПИШМИШЕВ, АНТОАНЕТА 

ДИМИТРОВА СТОЕВА, ХРИСТО ДОБРИНОВ ПИШМИШЕВ,  ГЕОРГИ ДОБРЕВ ПИШМИШЕВ  a именно;  

1.НЕДВИЖИМ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в гр Самоков, ул ''Цар Борис III” № 83,  с идентификатор № 65231.910.72 

/шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и десет, точка седем две/ по                                                                                                                                                                       

одобрената кадастрална карта на гр Самоков, стар идент № 2360 /две хиляди триста и шейсет/  кв.134 /сто тридесет  и четири/ 

, по плана на града, при съседи по скица 65231.910.73, 65231.910.70, 65231.910.71, 65231.908.185, с площ 624кв.м 

/шестстотин двадесет и четири кв.м/, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 

65231.910.72.1, /шестдесет и пет хиляди двеста  тридесет и едно точка деветстотин и десет, точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

седем две, точка едно/ със застроена площ от 103кв.м  /сто и три кв м/ Къщата е паметник на културата – със статут 

архитектурно- строителна недвижима културна ценност 

 ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА съгласно ,чл. 494 ал. 2  ГПК;   40 065.22 лв /четирдесет хиляди  шестдесет и пет лв и двадесет и 

две стотинки/ 

Върху имотите има ВПИСАНИ следните ВЕЩНИ тежести- Възбрана от ДСИ – вх. рег. №347/25.02.2014г, том.1 акт 16/2014г, 

вид дело 234/25.02.2014г. наложена по същото изп дело  

  Огледът на вещите/имотите ще се извършва всеки понеделник  и  петък  от 11.00.до 17.00 ч. на  адреса, докато трае 

проданта /тел връзка с управителя- 0876262188 Г Пишмишев/ 

Желаещите да купят недв.вещи могат да се явят в канцеларията на Районен съд Самоков всеки присъствен ден и час, за да 

прегледат книжата и да наддават. 

За участието в наддаването -се внася задатък- в размер 10 на сто от първоначалната цена, който се внася 

предварително в ТБ”ОББ”-АД клон Самоков по сметка с IBAN-BG45 UBBS8002 3300 1371 34 BIC-UBBSBGSF в полза на 

Районен съд гр.Самоков, като вносният документ следва да се представи в определеният срок през работно време.  

Документът за внесен депозит се представя в оригинал.  

-Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава наддавателното си предложение заедно с 

квитанция за внесения депозит в запечатан плик.  Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко 

наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцеларията на Самоковски районен 

съд, което се отразява във входящия регистър. Всеки наддавач следва да посочва предложената от него цена с цифри и думи 

и да подаде предложението си, с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. 

Обявяване на купувач 

Съгласно чл.492 ал.1, 2 и 3 от ГПК в началото на работния ден на 11.05.2017г. в заседателната зала на Самоковския Районен 

съд съдебния изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи ще обяви постъпилите наддавателни предложения и 

евентуален купувач/и на недвижимите вещи. На осн.чл. 348 от ГПК страните в делбата могат да участват в наддаването 

в публичната продан. Изкупуването от съделител при условията на чл .354 ал 1, 2 и 3 от ГПК, във връзка с чл 505 ал 2 

от ГПК /до фазата на тайното наддаване/ 

 

 

                                                                            Държавен съдебен изпълнител; 

                                                                                                                   / Весела Христова/ 


