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        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. ПАНАГЮРИЩЕ 
 
 
 
 

О Б Я В Л Е Н И Е   № 2 
 
 

 Подписаният  ПАРАШКЕВА СТОЯНОВА ДЕЕНИЧИНА, Държавен съдебен изпълнител 
при районен съд гр. Панагюрище обявявам на интересуващите се, че от 07. 08. 2016 г.  до  07. 09. 
2016 г., ще се извърши в сградата на съда в гр. Панагюрище, ул. Петко Мачев № 2, публична 
продан, приключваща в края на работното време на последния ден на  1/10 ид. ч. от 
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се на ул. Цар Шишман № 7, гр. Панагюрище, община 
Панагюрище, собственост на Ганчо Стоянов Куруджиев, за удовлетворяване вземането на 
Детелина Стоянова Гайдаджиева по изпълнително дело за издръжка на дете № 36/2015 г. по 
описа на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Панагюрище, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 55302.501.3313 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, 
нула, едно, точка, три, три, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
одобрени със Заповед РД-18-39/17. 07. 2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
съгласно скица № 15-91728-25. 02. 2016 г., издадена от СГКК Пазарджик, с адрес на имота: 
гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 7 с обща площ 
437 (четиристотин тридесет  седем) кв. м., Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), ведно със 
застроената в имота СГРАДА с идентификатор 55302.501.3313 (пет, пет, три, нула, две, 
точка, пет, нула, едно, точка, три, три, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри одобрени със Заповед РД-18-39/17. 07. 2012 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, съгласно скица № 15-91717-25. 02. 2016 г., издадена от СГКК Пазарджик, с адрес на 
имота: гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 7, със 
застроена площ от 60 (шестдесет) кв. м., Брой етажи: 1 (един) с предназначение: Друг вид 
сграда за обитаване, Носители на други вещни права: няма данни, при съседи на имота: 
55302.501.3322, 55302.501.3310, 55302.501.3312, 55302.501.3315, 55302.501.3314, 55302.501.9624. 

Цената от която започва проданта е 2124 (две хиляди двадесет и четири) лв. 
Интересуващите се от имота  могат да прегледат книжата  в канцеларията на съда /стая № 

3/, всеки присъствен ден и час, а желаещите да оглеждат имотите, могат да сторят това всеки ден 
от 16 до 20 часа.  

Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот за участие в проданта, се внася 
предварително по сметка на Районен съд гр. Панагюрище в “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, 
филиал гр. Панагюрище, IBAN BG73 UNCR 7527 3330 0022 36, BIC UNCRBGSF по 
изпълнително дело № 36/2015 г. 
 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 съда /стая № 16/.   
 На 08. 09. 2016 г. в 9,00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, Държавен съдебен 
изпълнител ще състави протокол и обявяви купувача. 

 
 
 

Гр. Панагюрище                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                            
19 юли 2016 г.                                                                                                          /П. ДЕЕНИЧИНА/  


