
          Образец № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ  
със състоянието на имота 

По Решение по т. …..…. от ……………………………….………. г. на  УС на ББР ЕАД  

Долуподписаният/ата/ите.................................................................................................................
представител на ............................................................................................................................... 
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ 
......................................................................................................................................... 

Седалище и адрес на управление/Постоянен адрес: 

……………………………………………………................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. На …………………….2021 г., посетих и огледах следния имот: 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3888.1.9, представляващ: 

Жилище, апартамент, с площ от 81,12 кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в 

кадастрален район: 501, в поземлен имот 02676.501.3888, в сграда 02676.501.3888.1, по 

кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9.95 кв.м. идеални части от общите 

части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мастото, ВЕДНО с 

МАЗЕ №26, в къща С, с площ от 2.08кв.м. и 0.19% идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти в сградата на 

апартамента: на същия етаж: 02676.501.3888.1.8; 02676.501.3888.1.10, под обекта: 

02676.501.3888.1.3, над обекта: 02676.501.3888.1.14; 02676.501.3888.1.13; 

02676.501.3888.1.15. 

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стефан Караджа“, ет. 1, ап. В-9, къща В. 

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ В-9, находящ се в „Топ Лодж“, сграда В, на 

първи етаж, състоящ се от: входно антре, коридор, дневна стая с кухненски бокс, баня с 

тоалетна, спалня и две тераси, със застроена площ от 81.12 кв.м., с включени 5.56% ид.ч. от 

общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 9.95 кв.м., 

при съседи на апартамента: апартамент В-10, апартамент В-8, коридор и двор, находящ се в 

къща В, въведена в експлоатация с Удостоверение №10 от 31.01.2007г., изд. от Община 

Банско, изградена в УПИ VII, пл. №3140, квартал 234а, целият с площ от 1 178,00 кв.м., при 

съседи на имота: от една страна – улица, УПИ VI-2987, УПИ IV-1689, УПИ III-2989, ВЕДНО С 

МАЗЕ №26, находящо се в „Топ Лодж“ в сутерена на къща С, изградена в УПИ VI, пл. №2987, 

квартал 234а, по плана на гр. Банско, при съседи на имота: от три страни – улица, УПИ VII-3140 

и УПИ IV-1689, в квартал 234а, което мазе е със застроена площ от 2.08 кв.м., при съседи на 

мазето: коридор, мазе № 25, мазе № 27 и мазе № 19 и 0.19 % ид.ч. от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху мястото. 

и в тази връзка се считам за запознат/а със състоянието на имота към датата на провеждане 
на търга за продажбата му.  



 

2. Не съм извършил оглед на имота, обект на търга, а именно: 
 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3888.1.9, представляващ: 

Жилище, апартамент, с площ от 81,12 кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в 

кадастрален район: 501, в поземлен имот 02676.501.3888, в сграда 02676.501.3888.1, по 

кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9.95 кв.м. идеални части от общите 

части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мастото, ВЕДНО с 

МАЗЕ №26, в къща С, с площ от 2.08кв.м. и 0.19% идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти в сградата на 

апартамента: на същия етаж: 02676.501.3888.1.8; 02676.501.3888.1.10, под обекта: 

02676.501.3888.1.3, над обекта: 02676.501.3888.1.14; 02676.501.3888.1.13; 

02676.501.3888.1.15. 

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стефан Караджа“, ет. 1, ап. В-9, къща В. 

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ В-9, находящ се в „Топ Лодж“, сграда В, на 

първи етаж, състоящ се от: входно антре, коридор, дневна стая с кухненски бокс, баня с 

тоалетна, спалня и две тераси, със застроена площ от 81.12 кв.м., с включени 5.56% ид.ч. от 

общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 9.95 кв.м., 

при съседи на апартамента: апартамент В-10, апартамент В-8, коридор и двор, находящ се в 

къща В, въведена в експлоатация с Удостоверение №10 от 31.01.2007г., изд. от Община 

Банско, изградена в УПИ VII, пл. №3140, квартал 234а, целият с площ от 1 178,00 кв.м., при 

съседи на имота: от една страна – улица, УПИ VI-2987, УПИ IV-1689, УПИ III-2989, ВЕДНО С 

МАЗЕ №26, находящо се в „Топ Лодж“ в сутерена на къща С, изградена в УПИ VI, пл. №2987, 

квартал 234а, по плана на гр. Банско, при съседи на имота: от три страни – улица, УПИ VII-3140 

и УПИ IV-1689, в квартал 234а, което мазе е със застроена площ от 2.08 кв.м., при съседи на 

мазето: коридор, мазе № 25, мазе № 27 и мазе № 19 и 0.19 % ид.ч. от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху мястото. 

и в тази връзка се считам за запознат/а със състоянието на имота към датата на провеждане 
на търга за продажбата му.  
 
Забележка: Задължително се огражда вярната информация - т. 1 или т. 2. Невярното се 
задрасква. 
 
 
Дата:…………………….. Декларатор: ………………………………… 


