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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 имотите, обект на търга: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2047.558. съгласно скица № 

22927/10.04.2012 г. на АГКК – гр. София, находящ се в гр. София, район „Витоша’’, вилна 

зона „Малинова долина”, с площ от 1 135 кв. м, трайно предназначение на територията 

урбанизирана, с номер по преходен план 558, нанесен в кадастрален лист № 772, по 

неодобрен кадастрален план на град София, м. „Вилна зона Малинова долина Бункера 

III-трети етап” (бивш парцел VIII по плана на стопански двор - Симеоново), при съседи 

по скица: 68134.2047.2172; 68134.2047.2165; 68134.2047.517 и при граници по 

нотариален акт: от север –път, парцел VI – склад №6, от запад – път, парцел VI – склад 

№6, от юг –път, парцел VII – битова сграда, от изток – парцел  IX - метална работилница;  

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2047.517, съгласно скица № 

22926/10.04.2012 г. на АГКК - гр. София, находящ се в гр. София, район „Витоша”, вилна 

зона „Малинова долина” , с площ от 2 109 кв. м., трайно предназначение на територията 

урбанизирана, с номер по предходен план 517, нанесен в кадастрални листове № 772 и 

№ 810 , по неодобрен кадастрален план за гр. София, м. „Симеоново” при съседи по 

скица 68134.2047.2165; 68134.2047.613; 68134.2047.925; 68134.2047.2090; 

68134.2047.777; 68134.2047.778; 68134.2047.558; 68134.2047.2172, и при съседи по 

нотариален акт: север – асфалтов път на ТКЗС Витоша, запад – парцел VIII метална 

работилница, юг – парцел Х Леярна, свободна земеделска земя, изток – свободна 

земеделска земя. 

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. 


