
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
При РАЙОНЕН СЪД - гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е
изп.дело № 555/2015 г., 19 уч.

Подписаната В. Костова, Държавен съдебен изпълнител при Софийски 
районен съд, 19 участък обявявам на интересуващите се, че от 23.01. 2017 г. до 23.02.2017 г. 
до края на работното време, ще се проведе в служба ДСИ при СРС в гр. София, бул.”Цар 
Борис Ш  № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, принадлежащ на 
Спаска Донева Николова, Валентина Боянова Вълчева, Васил Петров Лазаров, Антон 
Василев Лазаров и Валери Василев Лазаров по изп.дело № 555/2015 г. на 19 уч., а  именно:

ПОЗЕМ ЛЕН ИМОТ № 38, от кв. 38, за който е отреден УПИ У П-38 / ПИ № 38/, 
с площ от 504 кв.м., кв. 88 по плана на гр. София, находящ се в с. Казичене, местност 
„Видните“, при съседи по скица: от две страни улица, УПИ УШ-132; УПИ У-37; ЗАЕДНО 
с построената в имота паянтова едноетажна жилищна сграда.

Върху имота има наложена възбрана вписана в книгите за вписване при 
Агенция по вписвания том XVI № 48 вх.рег. № 59915/13.10.2015 г. по настоящето 
изпълнително дело.

За пазач на имота е определена М ария Николова Донева, с адрес: с. Казичене, 
кв. „Видните“.

Н ачалната цена от която ще започне наддаването за имота е 35 352 лв.
/тридесет и пет хиляди триста петдесет и два лева /.

Желаещите да закупят имота, могат да прегледат книжата в деловодството на 
булЦар Борис Ш  № 54, етаж 3, стая 384, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. 
Всички желаещи да разгледат имота могат да сторят това понеделник, сряда и петък от 
17-19 часа на адреса на имота с. Казичене, местност „Видните“, чрез назначения пазач на
имота М ария Николова Донева.

Задатъкът от 10% върху началната цена, от която започва наддаването /чл.498, 
ал.1 ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавен съдебен 
изпълнител в Ц КБ АД клон Дондуков София, IB AN: BG69CECB97903343897401, 
BIC:CECBBGSF по изп.дело № 555/2015 г. 19 уч. Всеки наддавач посочва предложената от 
него цена с цифри и думи и подава писменото си наддавателно предложение заедно с 
квитанцията за внесения задатък представена в оригинал в запечатан плик. 
Предложенията се подават до 23.02.2017 г., края на работното време в регистратурата на 
ДСИ, което се отразява във входящия регистър, етаж 1, стая 103 /чл.489, ал.4 ГПК/.

Н а 24.02.2017 г. в 9.00 часа, в сградата на СРС, находяща се на бул.Цар Борис 
Ш  № 54 в присъствието на явилите се наддавачи държавният съдебен изпълнител 
съставя протокол и обявява купувача, съгласно чл.492, ал.1 и 2 от ГПК.

гр. София 
09.12.2016 г.

Държавен съдебен изпълнител:
/В. Костова:


