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          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 …………………….2022г., посетих и огледах следните УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.568 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени 
със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със 
Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. 
Добринище, п.к.2777, ул. „Неизвестна“, съгласно скица №20013/30.11.2010г., издадена от 
СГКК гр. Благоевград, с площ от 456,00 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана, с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: 1269, 
квартал 42, парцел 27, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.304, ПИ с идентификатор 
21498.351.577, ПИ с идентификатор 21498.351.14, който поземлен имот съгласно 
Нотариален акт №122, том І, вх. рег. №177/26.04.2000г. представлява Парцел ХХVІІ, с 
планоснимачен №1269, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, действащ към 2000г., целият с 
площ 420,00 кв. м., при съседи на парцела: парцел ХХVІІІ, парцел VІІ и от две страни улици, 
заедно с всички подобрения и приращения върху имота. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.569 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени 
със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със 
Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. 
Добринище, п.к.2777, ул. „Неизвестна“, съгласно скица №20014/30.11.2010г., издадена от 
СГКК гр. Благоевград, с площ от 584,00 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана, с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: 1269, 
квартал 42, парцел 24, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.576, ПИ с идентификатор 
21498.351.20, ПИ с идентификатор 21498.351.577, ПИ с идентификатор 21498.351.14, ПИ с 
идентификатор 21498.351.304, който поземлен имот съгласно Нотариален акт №156, том І, 
вх.рег.№258, дело 183/02.06.1999г. представлява незастроено дворно място, 
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представляващо Парцел ХХІХ, с планоснимачен №1269, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, 
действащ към 1999г., целият с площ 556,00 кв. м., при съседи на парцела: парцел VІІ, парцел 
ІХ, парцел ХХХ, парцел ХХVІІІ и улица, заедно с всички подобрения и приращения върху 
имота. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.20 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени 
със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със 
Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. 
Добринище, п.к.2777, ул. „Юрий Гагарин“ №8, съгласно скица №20010/30.11.2010г., 
издадена от СГКК гр. Благоевград, с площ от 1 207,00кв.м., с трайно предназначение: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен 
план: 1270, квартал 42, парцел 9, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.569, ПИ с 
идентификатор 21498.351.576, ПИ с идентификатор 21498.351.21, ПИ с идентификатор 
21498.351.63, ПИ с идентификатор 21498.351.578, ПИ с идентификатор 21498.351.577, който 
поземлен имот съгласно Нотариален акт №157, том І, вх. рег. №259, дело №184/02.06.1999г. 
представляващ незастроено дворно място, представляващо Парцел ІХ, с планоснимачен 
№1270, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, действащ към 1999г., целият с площ 1 183,00 кв. 
м., при съседи на парцела: парцел VІІІ, парцел ХХХVІІ, парцел ХХХ, парцел ХХХІ и улица, 
заедно с всички подобрения и приращения върху имота, 

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 УРЕГУЛИРАНИ 
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.568 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени 
със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със 
Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. 
Добринище, п.к.2777, ул. „Неизвестна“, съгласно скица №20013/30.11.2010г., издадена от 
СГКК гр. Благоевград, с площ от 456,00 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана, с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: 1269, 
квартал 42, парцел 27, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.304, ПИ с идентификатор 
21498.351.577, ПИ с идентификатор 21498.351.14, който поземлен имот съгласно 
Нотариален акт №122, том І, вх. рег. №177/26.04.2000г. представлява Парцел ХХVІІ, с 
планоснимачен №1269, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, действащ към 2000г., целият с 
площ 420,00 кв. м., при съседи на парцела: парцел ХХVІІІ, парцел VІІ и от две страни улици, 
заедно с всички подобрения и приращения върху имота. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.569 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени 
със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със 
Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. 
Добринище, п.к.2777, ул. „Неизвестна“, съгласно скица №20014/30.11.2010г., издадена от 
СГКК гр. Благоевград, с площ от 584,00 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана, с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: 1269, 
квартал 42, парцел 24, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.576, ПИ с идентификатор 
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21498.351.20, ПИ с идентификатор 21498.351.577, ПИ с идентификатор 21498.351.14, ПИ с 
идентификатор 21498.351.304, който поземлен имот съгласно Нотариален акт №156, том І, 
вх.рег.№258, дело 183/02.06.1999г. представлява незастроено дворно място, 
представляващо Парцел ХХІХ, с планоснимачен №1269, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, 
действащ към 1999г., целият с площ 556,00 кв. м., при съседи на парцела: парцел VІІ, парцел 
ІХ, парцел ХХХ, парцел ХХVІІІ и улица, заедно с всички подобрения и приращения върху 
имота. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.20 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени 
със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със 
Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. 
Добринище, п.к.2777, ул. „Юрий Гагарин“ №8, съгласно скица №20010/30.11.2010г., 
издадена от СГКК гр. Благоевград, с площ от 1 207,00кв.м., с трайно предназначение: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен 
план: 1270, квартал 42, парцел 9, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.569, ПИ с 
идентификатор 21498.351.576, ПИ с идентификатор 21498.351.21, ПИ с идентификатор 
21498.351.63, ПИ с идентификатор 21498.351.578, ПИ с идентификатор 21498.351.577, който 
поземлен имот съгласно Нотариален акт №157, том І, вх. рег. №259, дело №184/02.06.1999г. 
представляващ незастроено дворно място, представляващо Парцел ІХ, с планоснимачен 
№1270, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, действащ към 1999г., целият с площ 1 183,00 кв. 
м., при съседи на парцела: парцел VІІІ, парцел ХХХVІІ, парцел ХХХ, парцел ХХХІ и улица, 
заедно с всички подобрения и приращения върху имота, 

 
и 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. 


