
 

Декларация образец № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ИМОТА 

 
Долуподписаният/ата/ите......................................................................................................................, 

представител на .................................................................................................................................. 

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. 

Седалище и адрес на управление: гр.: ............................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. На …………………….2020 г., посетих и огледах недвижим имот, представляващ: 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., 

състоящ се от входно антре, кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, 

дрешник и два балкона, ведно с прилежаща изба № 20, с площ от 6,54 кв.м., както и 2,6196 % 

идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в обл. Варна, общ. 

Варна, с. Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет. 2, ап. 21, при граници на апартамента: на 

същия етаж: 72709.515.552.2.20, под обекта: 72709.515.552.2.18, над обекта: 72709.515.552.2.24 и 

граници на избата: изба № 21, изба № 19, коридор и двор 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 недвижимия имот, представляващ: Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., състоящ се от входно антре, 

кухненски бокс с трапезария, три стаи, баня-тоалет, баня-тоалет, дрешник и два балкона, ведно с 

прилежаща изба № 20, с площ от 6,54 кв.м., както и 2,6196 % идеални части от общите части на 

сградата и правото на строеж, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, ул. „Крайезерна“ 

№ 100, вх. Б, ет. 2, ап. 21, при граници на апартамента: на същия етаж: 72709.515.552.2.20, под 

обекта: 72709.515.552.2.18, над обекта: 72709.515.552.2.24 и граници на избата: изба № 21, изба № 

19, коридор и двори в тази връзка се считам за запознат/а със състоянието на имота към датата на 

провеждане на търга за продажбата му. 

 

 

  

Забележка: Задължително се подчертава вярната информация в т. 1 или в т. 2.  

Не попълненото се задрасква. 

 

 

 

.....................................         ……………………… 
  /дата/                                /подпис / печат/ 

 

 

 


