
          Образец № 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ  
със състоянието на имотите 

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 следните недвижими имоти, представляващи: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.239, с административен адрес на 

поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност    „Поляните”, с площ от 

1221кв.м, номер по предходен план 207, квартал   49, парцел I, който съгласно   нотариален   

акт  за  учредяване   на  договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№    

2215/20.08.2007г. на    Агенция    по    вписванията - Царево е идентичен с    УРЕГУЛИРАН    

ПОЗЕМЛЕН    ИМОТ    I-1207, в квартал  49, с  площ  от  1221   кв.м., находящ се в с.Синеморец, 

общ.Царево,   обл.Бургас. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.240, с административен адрес на 

поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 

1210 кв.м. номер по предходен  план 207,   квартал  49, парцел II, който съгласно нотариален  

акт  за  учредяване  на  договорна ипотека  №   125,  том  II,  дело № 1702, вх.рег.№   

2215/20.08.2007 г.   на   Агенция   по   вписванията   -   Царево е   идентичен   с УРЕГУЛИРАН  

ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  II-1207, в квартал  49, с  площ  от  1210  кв.м., находящ   се   в   

с.Синеморец,   общ.Царево,   обл.Бургас. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.241, с административен адрес на 

поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 

1220 кв.м. номер по предходен план 207, квартал 49, парцел III, който съгласно нотариален 

акт за учредяване на договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 



2215/20.08.2007 г. на Агенция по вписванията - Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1207, в квартал 49, с площ от 1220 кв.м, находящ се в с.Синеморец, 

общ.Царево, обл.Бургас. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.242, находящ се в с.Синеморец, 

общ.Царево, обл.Бургас, с административен адрес на поземления имот: с.Синеморец, 

общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 1209 кв.м., номер по предходен 

план 207, квартал 49, парцел IV, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна 

ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 2215/20.08.2007 г. на Агенция по вписванията 

- Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-1207, в квартал 49, с площ от 1209 

кв.м., находящ се в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, 

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

 

ІІ. Не съм извършил оглед на недвижимите имоти, представляващи: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.239, с административен адрес на 

поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност    „Поляните”, с площ от 

1221кв.м, номер по предходен план 207, квартал   49, парцел I, който съгласно   нотариален   

акт  за  учредяване   на  договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№    

2215/20.08.2007г. на    Агенция    по    вписванията - Царево е идентичен с    УРЕГУЛИРАН    

ПОЗЕМЛЕН    ИМОТ    I-1207, в квартал  49, с  площ  от  1221   кв.м., находящ се в с.Синеморец, 

общ.Царево,   обл.Бургас. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.240, с административен адрес на 

поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 

1210 кв.м. номер по предходен  план 207,   квартал  49, парцел II, който съгласно нотариален  

акт  за  учредяване  на  договорна ипотека  №   125,  том  II,  дело № 1702, вх.рег.№   

2215/20.08.2007 г.   на   Агенция   по   вписванията   -   Царево е   идентичен   с УРЕГУЛИРАН  

ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  II-1207, в квартал  49, с  площ  от  1210  кв.м., находящ   се   в   

с.Синеморец,   общ.Царево,   обл.Бургас. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.241, с административен адрес на 

поземления имот: с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 

1220 кв.м. номер по предходен план 207, квартал 49, парцел III, който съгласно нотариален 

акт за учредяване на договорна ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 

2215/20.08.2007 г. на Агенция по вписванията - Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1207, в квартал 49, с площ от 1220 кв.м, находящ се в с.Синеморец, 

общ.Царево, обл.Бургас. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66528.1.242, находящ се в с.Синеморец, 

общ.Царево, обл.Бургас, с административен адрес на поземления имот: с.Синеморец, 



общ.Царево, обл.Бургас, местност „Поляните”, с площ от 1209 кв.м., номер по предходен 

план 207, квартал 49, парцел IV, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна 

ипотека № 125, том II, дело № 1702, вх.рег.№ 2215/20.08.2007 г. на Агенция по вписванията 

- Царево е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-1207, в квартал 49, с площ от 1209 

кв.м., находящ се в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас, 

и в тази връзка се считам за запознат/а със състоянието на имотите към датата на 
провеждане на търга за продажбата им, 

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

Невярното се задрасква. 

 


