
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на 

КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778

         О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело № 3050/ 2018 г.

     с Изх. №  2617/ 22.01.2021г.

Подписаната  Татяна  Кирилова,  ЧСИ  с  район  на  действие  ОС-Плевен,  рег.№815  на  КЧСИ, 

обявявам  на  интересуващите  се,  че  от  22.02.2021г.  до  17.00  часа  на  22.03.2021г. в  сградата  на 

СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25,  ще се проведе   втора 

публична продажба,  приключваща в края на работното време на последния ден на следното движимо 

имущество, собственост на „ЛИЛИ СПЕД“ ЕООД, представлявано от Дарин Ангелов Николов,  а именно:

1. Колесен Трактор марка „Беларус" модел МТЗ 1025.3, peг. № ЕН 07086
рама  №10005134,  двигател  №725747 Наименование:  Трактор,  марка  „Беларус",  модел  1025.3  М. 

Предназначение:  за  операции по основна обработка  на почвата,  сеитба,  прибиране на селскостопански  

култури и транспортни работи с прикачени машини. Производител: „Мински тракторен завод“, Беларус.  

Година  на  въвеждане  в  експлоатация:  2013.  Техническа  характеристика:  мощност  двигател  -  81  kW; 

работен обем: 4,751; моточасове в експлоатация: « 4000; номинални обороти на коляновия вал: 2200 min"; 

вместимост  на  резервоара  за  гориво:  170L; цвят:червен.  Техническо  състояние:  Тракторът  е  напълно 

комплектован и работоспособен. Общият му външен вид и техническо състояние са добри.

   - при първоначална цена –21 803 лева /двадесет и една хиляди осемстотин и три лева/

 Тежести за движимата вещ: Договор за залог вписване №2013040801420, в полза  на  „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“  АД.  Договор  за  залог  вписване  №2016102601300,  в  полза  на  „Зърнени  Храни-ДМ“  ЕООД, 

допълнително вписване №2017072101925 в полза на „Зърнени Храни-ДМ“ ЕООД. Наложен запор върху мпс в 

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Регионална служба „КТИ“ гр.Плевен,  по изп.дело № 20188150403050/18г.

      2. Челен товарач марка „Ргоnаr”, модел LC 1650, рама 1036А, peг. № ЕН 04527А Наименование: 

челен  товарач  марка  „Ргопаг“,  модел  LC  1650.  Предназначение:  за  товарно-разтоварни  операции  за 

различни  материали  в  селското,  горското  и  комунални  стопанства.  Производител:  „Ргоnar" -  Полша. 

Година на  въвеждане  в  експлоатация:  2013.  Техническа  характеристика:  височина на  товарене:  3.85m; 

-товароподемност:  1650 kg;  ъгъл на разтоварване на пределна височина: 80°; дълбочина на спускане на 

долния  край  на  кофата:  100  mm;  номинално  хидравлично  налягане:  16  Мра.  Техническо  състояние: 

Товарачът е напълно комплектован и работоспособен. Общият му външен вид и техническо състояние са 

добри. Няма поставена регистрационна табела.    - при първоначална цена –  4 896 лева /четири 

хиляди осемстотин деветдесет и шест лева/ 

 Тежести за движимата вещ: Договор за залог вписване №2013040801420, в полза  на  „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“  АД.  Договор  за  залог  вписване  №2016102601300,  в  полза  на  „Зърнени  Храни-ДМ“  ЕООД, 

допълнително вписване №2017072101925 в полза на „Зърнени Храни-ДМ“ ЕООД. Наложен запор върху мпс в 

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Регионална служба „КТИ“ гр.Плевен,  по изп.дело № 20188150403050/18г.

      3. Кофа товарач марка „Ргоnаr",  модел 35 С 20,  рама № 1776,  peг.  № ЕН 04528 А 
Наименование: кофа за насипни материали марка „Ргопаг", модел 35 С 20 с обем 0,8 mJ. Предназначение: 

за  товарно-разтоварни  операции  с  насипни  материали  в  селското  стопанство  -  зърно,  земя,  тор  и  др.  

Производител: „Ргоnar" - Полша. Година на въвеждане в експлоатация: 2013. Техническа характеристика:  

обем:  0,8  mJ;  работна  ширина:  2000  т;  тегло:  230  kg;  Техническо  състояние:  Кофата  е  напълно 

комплектована и работоспособна. Общият й външен вид и техническо състояние са добри. Няма поставена  

регистрационна табела. Забележка: Челният товарач и кофата са монтирани на трактор Беларус 1025.3.  - 

при първоначална цена – 689 лева /шестстотин осемдесет и девет лева/ 

Забележка: челният товарач и кофата са монтирани на  Колесен  Трактор марка „Беларус" модел МТЗ  

1025.3.

 Тежести за движимата вещ: Договор за залог вписване №2013040801420, в полза на  „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“  АД.  Договор  за  залог  вписване  №2016102601300,  в  полза  на  „Зърнени  Храни-ДМ“  ЕООД, 

допълнително вписване №2017072101925 в полза на „Зърнени Храни-ДМ“ ЕООД. Наложен запор върху мпс в 

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Регионална служба „КТИ“ гр.Плевен,  по изп.дело № 20188150403050/18г.



     4.  Култиватор  марка „ЕХРОМ“,  модел  Lech  5.6,  рама № 11420  peг.  №  EH  04526  A 
Наименование: култиватор навесен марка „Ехроm", модел Lech 5.6 Предназначение: за предсеитбена слята 

обработка  на  почвата  с  работна  ширина  5,6  т.  Производител:  „Ехроm"  Година  на  въвеждане  в 

експлоатация:  2013.  Техническо  състояние:  Култиваторът  е  напълно  комплектован  и  работоспособен. 

Общият му външен вид и техническо състояние са добри. Няма поставена регистрационна табела. 

     - при първоначална цена – 4 820 лева /четири  хиляди  осемстотин и  двадесет лева/ 
  Тежести за движимата вещ: Договор за залог вписване №2013040801420, в полза на  „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“  АД.  Договор  за  залог  вписване  №2016102601300,  в  полза  на  „Зърнени  Храни-ДМ“  ЕООД, 

допълнително вписване №2017072101925 в полза на „Зърнени Храни-ДМ“ ЕООД. Наложен запор върху мпс в 

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Регионална служба „КТИ“ гр.Плевен,  по изп.дело № 20188150403050/18г.

     5. Тороразпръсквачка марка „Agrex” модел XPI 2500, фабричен № Е 001399 Наименование: 

тороразпръсквачка  навесна  марка  „Agrex".  модел  XPI  2500.  Предназначение:  за  внасяне  на  минерални 

торове  в  посевите.  Производител:  „Agrex"  S.p.A  – Италия.  Година  на  производство:  2012.  Година  на 

въвеждане в експлоатация: 2013. Техническа характеристика: работна ширина на торенето: 12 - 32 ш; обем:  

2500  л;  тегло:  415  кг;  Техническо  състояние:  Тороразпръсквачката  е  напълно  комплектована  и 

работоспособна. Тя не е регистрирана в КТИ. Общият й външен вид и техническо състояние са добри.  -при 

първоначална цена –  3 366 лева /три хиляди  триста шестдесет и шест лева/ 

     Тежести  за  движимата  вещ: Договор  за  залог  вписване  №2013040801420,  в  полза  на  „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД. Наложен запор върху мпс в ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Регионална служба „КТИ“ гр.Плевен,  по изп.дело 

№ 20188150403050/18г.

Тежести за движимите вещи: 

Договор за залог вписване №2013040801420, в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, за всички вещи от 

позиции от 1 до 5.

Договор за  залог  вписване  №2016102601300, в  полза  на  „Зърнени  Храни-ДМ“  ЕООД,  върху  4 броя 

дв.вещи, допълнително вписване №2017072101925 в полза на „Зърнени Храни-ДМ“ ЕООД, върху 4 броя 

дв.вещи, за позиции от 1 до 4.

Наложен  запор върху мпс в ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Регионална служба „КТИ“ гр.Плевен,   по изп.дело  № 

20188150403050/18г., върху всички 5 броя дв.вещи. 

„ЛИЛИ СПЕД“ ЕООД,, е дерегистрирано по ЗДДС по ДДС от 15.12.2020г.

Интересуващите се от дв.вещи могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да  

прегледат  книжата.  Книжата  за  проданта  се  държат  в  деловодството  на  СИС  при  РС-Плевен,  ет.2  на 

разположение на всеки, който се интересува от вещите. Всички желаещи да прегледат дв.вещи могат да сторят 

това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч., в Стопански двор с.Петърница, обл.Плевен, при управителя 

Дарин Николов.

За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху 

началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка  в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 

АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело 

№ 20188150403050
 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен 

задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 

ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят 

най-късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната 

продан,  предложения за  цена под началната,  както  и  предложения,  надхвърлящи началната  с  повече  от  30  на  сто,  са  

недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.

Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на 

Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър.

На  23.03.2021  год.  в  9.00ч., в  сградата  на  СЪДЕБНАТА  ПАЛАТА,  град  Плевен, 

зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява 

купувача.
Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена,  по-висока с размера на един 

задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител  

пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се 

отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач 

който е предложил най-висока цена.

  гр.Плевен, 22.01.2021г.                         Частен съдебен изпълнител: ............................


