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О Б Я В Л Е Н И Е 
И.Д. №20125140400062 

 
Подписаната Росица Георгиева, Държавен съдебен изпълнител при 

Районен съд – Кърджали, на основание чл. 474, ал.1, във вр. с чл.481 и чл.477, 
ал.3 от ГПК ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че на 10.11.2020 г. от 14.00 
часа, в гр.Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф” № 12, вх.А, ще се проведе ЯВЕН 
ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ, по реда на чл.481 от ГПК, на долуописанито 
движимо имущество, собственост надлъжника по изп. д. № 20125140400062 
по описа на СИС при КжРС и на съпругът му недлъжник, за удовлетворяване 
вземането на взискателя по делото, а именно: 

- цветен телевизор, марка „LG“, модел „M227WDL“, сериен 
№012028/1001365T, произведен 2010 г., при начална цена от която ще 
започне наддаването – 69.67лв., съставляваща 85 на сто от цената /пазарна 
стойност/ на веща;  

- лазерен принтер, марка „SAMSUNG“, модел „ML1665“, сериен № 
Z4ZFBKDZC03827L, при начална цена от която ще започне наддаването – 
22.95лв., съставляваща 85 на сто от цената /пазарна стойност/ на веща и  

- радио – касетофон с компакт диск, марка „LG“, модел „CD581A“, без 
сериен номер, при начална цена от която ще започне наддаването – 13.54лв., 
съставляваща 85 на сто от цената /пазарна стойност/ на веща. 

Всички желаещи да огледат обявените за продан вещи, могат да сторят 
това всеки работен ден до 10.11.2020г. по местонахождението им на 
горепосоченият адрес в гр.Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф” № 12, като се 
свържат с ДСИ на тел. 0884084003 и след предварителна уговорка с 
назначеният за пазач длъжник. 

Продажбата на описаните по-горе движими вещи, съгласно чл. 481 от 
ГПК ще се проведе чрез явен търг с устно наддаване. 

Търгът започва в определеното време и завършва след предлагането на 
последната описана вещ. 

За участие в търга не се внася задатък. 
Ако до един час след определеното време на проданта се явят 

наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно 
в избран от него ред. 

Всяка отделна вещ се предлага устно от съдебния изпълнител по 
определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти. 

Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният 
изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде 



приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-
висока цена. 

Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото 
обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, 
приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава 
вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният от съдебния 
изпълнител купувач не плати незабавно в брой приетата цена, съдебният 
изпълнител го отстранява от по-нататъшно участие в търга. 

Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след 
третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, 
освобождава вещта и я предава на длъжника. Ако длъжникът не присъства, 
вещта се предава на пазача, а ако вещта не е била предадена за пазене, се 
оставя на мястото на проданта на разположение на длъжника. 

ОБЯВЯВАНЕТО на купувачи ще се извърши на 10.11.2020 г., в 14.00 
часа, в гр.Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф” № 12, вх.А, в присъствието на 
явилите се наддавачи, от Държавен съдебен изпълнител при РС – Кърджали, 
за което се съставя протокол. 

 
 

03.11.2020 г.  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Кърджали 
          /Р. Георгиева/ 
 
 


