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          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: 

І. На …………………….2021г., посетих и огледах следния недвижим имот, представляващ: 

Офис, находящ се в град София, район Лозенец, в сграда на ул. Златовръх № 22, изграден 

на две нива (партер и първи етаж), със застроена площ от 246,28 кв. м, заедно с прилежащ 

склад, разположен в сутерена на сградата, с площ от 56,53 кв. м., който е неделима част от 

офиса, при граници на първо ниво, на кота 0,00 м: гараж, двор, улица Златовръх, вход на 

жилищната сграда и при граници на второ ниво , на кота 2,60 м: от две страни – двор, улица 

Златовръх, стълбищна клетка на жилищна сграда и калкан, както и заедно с 23,720 % 

идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на 

строеж върху мястото, съставляващо по акт за собственост урегулиран поземлен имот  УПИ 

– Парцел Х-общ., от квартал 170 по плана на град София, местността „Лозенец - III част“, 

целият с площ от 310 кв. м, при граници съгласно акт за собственост: парцел  VІ – 121, 

парцел I за СУ „Св. Климент Охридски“ и ул. „Златовръх“, 

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

на търга за продажбата му.  

ІІ. Не съм извършил оглед на недвижимия имот, представляващ: 

Офис, находящ се в град София, район Лозенец, в сграда на ул. Златовръх № 22, изграден 

на две нива (партер и първи етаж), със застроена площ от 246,28 кв. м, заедно с прилежащ 

склад, разположен в сутерена на сградата, с площ от 56,53 кв. м., който е неделима част от 

офиса, при граници на първо ниво, на кота 0,00 м: гараж, двор, улица Златовръх, вход на 
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жилищната сграда и при граници на второ ниво , на кота 2,60 м: от две страни – двор, улица 

Златовръх, стълбищна клетка на жилищна сграда и калкан, както и заедно с 23,720 % 

идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на 

строеж върху мястото, съставляващо по акт за собственост урегулиран поземлен имот  УПИ 

– Парцел Х-общ., от квартал 170 по плана на град София, местността „Лозенец - III част“, 

целият с площ от 310 кв. м, при граници съгласно акт за собственост: парцел  VІ – 121, 

парцел I за СУ „Св. Климент Охридски“ и ул. „Златовръх“, 

и се считам за запознат/а със състоянието на имота към датата на провеждане на търга за 
продажбата му. 
 
 
 
Дата:…………………….. Декларатор: ………………………………… 
 
 
 
 
 
Забележка:  Задължително се огражда вярната информация - т. І или т. ІІ.  

Невярното се задрасква. 

 


