
  Образец № 2 

   

ДЕКЛАРАЦИЯ – С Ъ Г Л А С И Е 

за състоянието на имота по образец от Тръжната документация, одобрена с Решение № З-

411/30.12.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, за процедура: 
„Провеждане на електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1935.237, адрес 

на поземления имот: гр. София, община Столична, район Витоша, ул. „Лунна папрат” № 22, с площ по скица 

2010 кв. м. (две хиляди и десет квадратни метра), а по документ за собственост от 2039 кв.м. (две хиляди и 

тридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 

ползване: ниско застрояване до 10 м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 

68134.1935.237.7, със застроена площ по скица от 214 кв. м. (двеста и четиринадесет квадратни метра), а по 

документ за собственост от 231,40 кв.м. (двеста тридесет и едно цяло и четиридесет квадратни метра), 

състояща се от: МАЗЕ – състоящо се от една стая, котелно помещение, два въглищни склада, пералня, три 

складови помещения и сервизно помещение; ПЪРВИ ЕТАЖ – дневна стая, трапезария, кухня, две спални 

помещения, входно антре, сервизно помещение и три тераси; ВТОРИ ЕТАЖ – четири стаи, баня, антре, 

сервизно помещение и два балкона; ТАВАН – две стаи, складово помещение и сервизно помещение. 
 

 

Долуподписаният/ата:……………………………………….., ЕГН/ЛНЧ……………….…, 

лична карта/паспорт № …..…………….., издадена на ……..… г. от………………, с постоянен 

адрес ………………………………………………………………………………………………… 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. На ………………….. г. посетих и огледай недвижим имот, находящ се на адрес: 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

на търга за продажбата му. 

 

2. Не съм извършил оглед на недвижимия имот, находящ се на адрес: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

и се считам запознат/а със състоянието н имота към датата на провеждане на търга за 

продажбата му. 

 

Забележка: Задължително се попълва вярната информация в поле 1 или поле 2. Не 

попълненото поле се задрасква. 
 

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

 

       (име, длъжност, подпис и печат) 

 

         


