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КАМАРА  НА  ЧАСТНИТЕ  СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

             Изх.№ 2326 / 15.10.2020 г. 

ОБЯВЛЕНИЕ  

по изп.дело № 20198530400298 / 2019 г. 
 

Подписаният АЛЕКСАНДЪР ДАЧЕВ,  Частен съдебен изпълнител  рег. № 853 с Район нa 
действие Софийски градски съд и адрес на кантора: гр.София, бул. „Васил Левски” № 16, ет.2, тел. (02) 

952-06-21, по изпълнително дело № 20198530400298 / 2019 г. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по 
искане на взискателя ХРИСТО БОЖИНОВ БОЖИНОВ, и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 03.11.2020 г. до 
03.12.2020 г. включително, приключваща в края на работното време на Софийския районен съд на последния 
ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ПУБЛИЧНА 

ПРОДАЖБА на следния НЕПОДЕЛЯЕМ НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на съделителите ХРИСТО 
БОЖИНОВ БОЖИНОВ, НЕДЯЛКО БОЖИНОВ БОЖИНОВ и МАРИЯ НЕДЯЛКОВА СИМОНОВА, а 
ИМЕННО: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4339.496 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед  РД – 18-51 / 15.07.2010 г. на Изп. директор на АГКК  с адрес на имота град 
София, район „Овча купел“, ул.“Киевска“ № 6, с площ от 565 кв. метра, стар идентификатор: няма, номер по 
предходен план: 496, кв.81, ведно с находящите се в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 
68134.4339.496.1 по КККР, одобрени със Зап.  РД – 18-51/15.07.2010 г. на Изп. директор на АГКК, със застроена 
площ 76 кв. метра, на два етажа, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА 
ОБИТАВАНЕ с идентификатор 68134.4339.496.2 по КККР, одобрени със Зап.  РД 18-51 / 15.07.2010 г. на Изп. 
директор на АГКК, със застроена площ 32 кв. метра, на два етажа, с предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, за същата сграда няма одобрени строителни книжа и ГАРАЖ с идентификатор 68134.4339.496.3 по 
същите КККР, със застроена площ 22 (двадесет и два) кв. м., брой етажи: един, с предназначение: хангар, депо, 
гараж, като гаражът представлява масивен навес с плосък покрив, опиращ в дъното на второстепенната сграда, 
без гаражна врата.  

Продаваемият делбен имот в цялост е ОЦЕНЕН от три вещи лица по реда на чл.485 от ГПК. 

Съгласно чл.485, ал.3 от ГПК при две и повече оценки стойността на имота се определя като средноаритметична 
стойност от всички оценки, а съгласно ал.4 от същия член началната цена на имота, от която да започне 
наддаването, е 80 на сто от стойността на имота. Средноаритметичната стойност от сумите по трите, посочени 
по-горе оценки, възлиза на 311 310 лв., а 80 % от тази сума е 249 048 лв., което е началната цена на първа 
публична продан.  

Върху имота има вписана на 15.09.2015 г. искова молба за делба, решението по която се 
изпълнява, след вписването ѝ съделителката МАРИЯ НЕДЯЛКОВА СИМОНОВА на 22.04.2019 г. е учредила 
право на ползване в полза на сина си Иван Петков Симонов, което е непротивопоставимо на другите 
съделители,  възбрана том ІХ, № 136, вх. рег.№ 32926 / 31.05.2019 г., наложена по настоящето изп. дело. За 
имота се дължат местни данъци и такси от съделителите в общ размер 233,32 лв.  

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 
до 19,00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе. Пазач на имота е съделителката 
МАРИЯ НЕДЯЛКОВА СИМОНОВА, тел. за контакт 089 791 06 77. 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат 
книжата. Книжата са на разположение и в деловодството на Софийски районен съд, където се подават 
наддавателни предложения. 

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер 10 % (десет на сто) от началната цена, от която 
започва наддаването, съгласно чл.489, ал.1 от ГПК, се внася предварително по специалната сметка на Частен 
съдебен изпълнител Александър Дачев – IBAN: BG71BUIN95615100424034, BIC: BUINBGSF при 
„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД. 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. Предложенията се 
подават в канцеларията на Софийски районен съд – ДСИ, което се отразява във входящия регистър (чл.489, 

ал.4 ГПК).  

На 04.12.2020 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд, в гр. София, 
бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител 

(чл. 492 ал. 1 ГПК). Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, 
по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един 
задатък (чл. 492, ал. 2 от ГПК) 

 

     Частен съдебен изпълнител:  
 /Александър Дачев / 

 


