
Държавен съдебен изпълнител 

при  районен съд – Провадия 

ИЗП. ДЕЛО № 20193130400202 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е    

 

 Подписаната Анна Новакова – Държавен съдебен изпълнител, при районен 

съд гр. Провадия област Варна, ул. “Александър Стамболийски” № 23, обявявам на 

интересуващите се, че от 28.09.2020 г. до 28.10.2020 г. включително, ще се проведе в 

сградата на Провадийски районен съд публична продан на следния недвижим имот,  а 

именно:   

 
 НИВА  С  ПЛОЩ  15.000  ДКА, НАХОДЯЩА  СЕ  В  С. САВА,  ОБЛ. ВАРНА,  СЪСТАВЛЯВАЩА  

ИМОТ № 015014,  ПОНАСТОЯЩЕМ  С  ИДЕНТИФИКАТОР  № 65019.15.14  В   М.  „ МАЛЪК  ЛОНГУЗ  „  С  

ПЛОЩ  14997.00  КВ. М.,  ПРИ  ГРАНИЦИ:     ИМОТ  № 65019.15.15,    ИМОТ  № 65019.15.30  И    ИМОТ  № 

65019.15.13.         
НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:  9 828.00 лв. 

/девет  хиляди   осемстотин  двадесет и  осем лева / 

Длъжник по делото Ангел Петров Ангелов. 

Имотът е  възбранен в  полза  на  Веска Петрова Роева.  

 Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията на СИС при РС. 

Провадия всеки работен ден и час за да прегледат книжата, след заплащане на такса в 

размер на 20.00 / двадесет/ лева на основание чл.45 от Тарифата към ЗДТ. 

 Имотът  може да бъде огледан след предварителна уговорка със съдебният 

изпълнител  или на тел. 0518/ 4 77 28. 

 Всеки наддавач посочва предложената  от него цена с цифри и с думи и подава 

предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. 

Наддавачът  може да направи повече наддавателни предложения, всяко 

наддавателно предложение се прави отделно /чл. 489 ал. 2 от ГПК/. 

  За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10 % от началната 

тръжна цена по сметка на Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. 
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Наддавателните предложения следва да бъдат подадени в СИС на Провадийски 

районен съд, на адрес ул.“Александър Стамболийски” № 23 до 17.00 часа на  28.10. 

2020 г. 
Участниците в наддаването следва да се явят на 29.10.2020 г. в 10.00 часа в 

сградата на Провадийски районен съд за отваряне на наддавателните предложения и 

обявяване на купувач. 

 

 

Държавен съдебен изпълнител: 

   А.Новакова 
 

 

 

 

 

 

 


