
СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ при СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

О Б Я В Л Е Н И Е  № 510/2016 г.

Подписаният КРАСИМИР ДАРОВ/ Държавен съдебен изпълнител при 
Софийски Районен съд О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че на 
28 април 2017 година от 10.30 часа в гр. София, ж.к. „Хиподрума", 
бл.45, вх. А, ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на 
долупосочените движими вещи /описани с протокол от 30.03.17г./, 
собственост на длъжника Станислав Иванов Илиев, за удовлетворяване 
вземането на кредитора Димитрина Симеонова Асенова, а именно:

1. Холна гарнитура - диван -разтегателен с табуретка - 120.00лв.
2. Маса - холна с метални крака 60x150 см............... 80.00лв.
3. Маса - дървена, кръгла - диаметър 120см.............. 90.00лв.
4 . Ъглови легла - 2 бр.с ракла..........................100.00лв.
5 . Маса метална за комгаотърна конфигурация.............. 30.00лв.
6. Микровълнова фурна - 100GRADT FISELDEM............... 40.00лв.
7. Кана за вода - електрическа - 2л..................... 15.00лв.
8. Тостер - CITRONIK..................  15.00лв.
9 . Телевизор LG, 14 инча................................. 90.00лв.
10 . Автоматична пералня ZANUSSI - FLS-471-C............ 120.00лв.

На осонвание чл.468, ал.1 от ГПК,цената, от която ще започне 
наддаването е 75% от стойността на посочените вещи.

Желаещите да закупят вещите, могат да се явят в канцеларията 
ми всеки работен ден, за да прегледат изпълнителното дело.

За участие в търга не се внася задатък, съгл^сно чл. 481,
ал.1 от ГПК.

Град София 07.04.2017 г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТГ||



СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

О Б Я В Л Е Н И Е  № 510/2016 г.

Подписаният КРАСИМИР ДАРОВ, Държавен съдебен изпълнител при 
Софийски Районен съд О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 
25 април 2017 година до 25 май 2017 година от 09.00 до 17.00 часа 
включително в канцеларията ми в град София, бул. "Цар Борис III" 
54, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следната движима вещ, 
собственост на длъжника Станислав Иванов Илиев, за удовлетворяване 
вземането на Димитрина Симеонова Асенова, а именно:

1. Лек автомобил марка „Хюндай", модел „Соната", с per. №- 

С7382КТ, година на производство 2004г., 16.01. -■ първоначална 
регистрация, с обем на двигателя - 1987 куб.см., 97k.w.; вид 
гориво - бензин, газ; 4 врати и цвят жълт - такси.... 2300. 00лв.

На основание чл.468, ал.1 от ГПК, продажбата на така 
посочения автомобил ще започне при начална цена от 1725.00 
/хиляда седемстотин двадесет и пет/лева.

Желаещите да закупят автомобила, могат да се явят в 
канцеларията ми всеки работен ден, за да прегледат изпълнителното 
дело, както и на посоченият адрес всяка сряда от 10 до 12 часа 
през времетраенето на публичната продан посочено по-горе, за да 
разгледат автомобила.

За участие в публичната продан всеки желаещ, съгласно чл. 
489, ал.1 от ГПК, внася задатък 10% от началната, посочена горе 
цена по сметка BIC:CECBBGSF IBAN: BG69CECB97903343897401 в ЦКБ
ЕАД клон Дондуков, град София, по изп. дело № 510/2016г. В съдебно 
изпълнителна служба се представя запечатан плик,който съдържа: 
ОФЕРТА с предложена цена, написана с цифри и думи и Вносна бележка 
за внесения задатък.

В 9.00 часа на следващият ден, Държавният съдебеЦ изпълнител 
съставя протокол и обявява купувач, съгласно чл.492 от ] ПК.

Град София 07.04.2017 г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТ


