
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. КОТЕЛ 

============================================================ 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

по изп. дело № 219/2016 г. 
          

     

  Подписаната  Радостина Кънева , държавен съдебен- изпълнител  при Районен 
съд гр. Котел обявявам на интересуващите се,че по изп. дело № 219/2016 г. по описа 
на СИС при РС Котел от 07.04.2020 г. до  07.05.2020 г. до 17.00 часа ще се проведе в 
сградата на Районен съд Котел, стая № 11, ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния 
недвижим имот находящ се в с. Медвен собственост на „СТЕФАНОВ КОМЕРС“ 

ЕООД, ГРАД ЯМБОЛ за удовлетворяване вземането на взискателя  „СПЕКТЪР 93“ 

ООД, ГР. ЯМБОЛ, а именно: 
Самостоятелен обект от двуетажна жилищна сграда, с паянтова дървена 

конструкция, със застроена площ на сградата от 78кв.м./седемдесет и осем квадратни 
метра/, който обект е разположен в северозападната част на втори етаж на сградата, със 
застроена площ от 40кв.м. /четиридесет квадратни метра/, включваща хол, спалня, 
санитарен възел и коридор, при граници: от изток-помещения на „Български пощи“ 

ЕАД, от запад-вътрешен двор, от север-улица и от юг-вътрешно стълбище, в едно със 
съответните идеални части от  на сградата и 71/221 /седемдесет и едно върху  двеста 
двадесет и едно/ идеални части от имота, в който е построена сградата, съставляващ 
урегулиран поземлен имот № II /втори/, отреден „За поща“, в квартал 29 /двадесет и 
девет/ по регулационния план на с. Медвен, община Котел, област Сливен, одобрен със 
Заповед № 1012/26.11.1980г. и Заповед № 148/28.02.2003г., с площ на целия имот от 
296кв.м. /двеста деветдесет и шест квадратни метра/, при граници: изток-УПИ № IV-

187 /четвърти за имот сто осемдесет и седем/, запад – УПИ № I /първи/ отреден „За 
фурна“, север – улица и юг – УПИ № IX-192 /девети за имот сто деветдесет и две/. 
НАЧАЛНА ЦЕНА  – 8700,00 лева /осем хиляди и седемстотин /  лв. 

Интересуващите се от продажбата лица могат да се явят в канцеларията на 
Районен съд гр. Котел всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. 
Всички желаещи да прегледат недвижимия имот  могат да сторят това всеки 
вторник и четвъртък  от 14:00 часа до 18:00 часа през времетраенето на 
публичната продан. 

      Залогът /задатъка/- 10% от началната цена на имота, съгласно чл. 489 ГПК за 
участие в наддаването се внася предварително по сметка на  Държавен съдебeн 
изпълнител при Банка ДСК ЕАД клон гр.Котел IBAN BG 67STSA93003308652200,BIC 

STSABGSF по изп.дело № 219/2016г. 
       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  канцеларията  на Районен съд гр. Котел, което се 
отразява във входящия регистър (чл. 489 ал. 4 ГПК) 

       Отваряне на наддавателните предложения на 08.05.2020 г. от 11.00 часа в сградата 
на РС гр. Котел – стая № 11 в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ Радостина 
Кънева съставя протокол и обявява купувача (чл.492 ал.1 ГПК ). 
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