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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 имота, обект на търга: 

43.58/1023 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.11.20З 

по кадастрална карта одобрена със заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителен 

директор на АК гр. София, находящ се в гр. Харманли, ул. „Рила“№ 8 с площ 1023 кв. 

м, трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг 

обществен обект, комплекс; със съседи на имота: № 77181.11.181, № 77181.11.204, 

№ 77181.11.201,  № 77181.11.415 и № 77181.11.202 ВЕДНО с целият самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор № 77181.11.203.1.23 с адрес: гр. Харманли, 

ул. ”Рила” № 8, ет.4 с площ от 114 кв.м. с предназначение: жилище, апартамент; 

на едно ниво със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж № 77181.11.203.1.24 

и № 77181.11.203.1.22 под обекта: № 77181.11.203.1.22, над обекта № 

77181.11.20З.1.28 и № 77181.11.20З.1.29 ведно с прилежащите идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. 

По Постановление за възлагане от 25.07.2011г., влязло в сила на 13.08.2011 г. на 

ЧСИ Захари Георгиев Запрянов, рег.№ 875, район на действие Окръжен съд – Хасково, 

издадено по изпълнително дело № 20108750400495, вписано в Служба по вписванията 

гр. Хасково, дв.вх. № 1906/26.09.2011г., том 7, № 95, партида 585, площа на ПИ е 

1023 кв.м. Съгласно Скица на ПИ № 5554/01.08.2011 г. от Служба по геодезия 

картография и кадастър - гр. Хасково, площа на ПИ е 1022 кв.м 

 

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. 


