
Образец № 5  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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 

съм получил необходимата задължителна информация за имущественото и правното 

състояние на имотите, обект на търга: 

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. 

Моля, в случай че не спечеля търга/че представляваното от мен дружество не спечели 
търга, внесеният депозит за участие да бъде преведен по банков път, както следва: 
 
IBAN ………………………………………………………… 

BIC ………………………………………………………….. 

Банка на бенефициента: ……………………………….. 

Бенефициент: …………………………………………….. 

 
 
 
Дата:…………………….. Декларатор: ………………………………… 

 

 

 

Посочва се банкова сметка на кандидата или на пълномощника му, в случай че лицето се 

представлява от пълномощник в електронния търг и депозита е внесен от сметката на 

пълномощника от името и за сметка на кандидата. 

 

 


