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          Образец № 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ  

със състоянието на имота 

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 …………………….2022 г., посетих и огледах следният недвижим имот: 

Втори етаж от масивна, двуетажна, жилищна сграда със застроена площ от 

225.10 кв.м., който се състои от шест стаи, кухня, трапезария, две баня-

тоалетна, баня тоалетна с мокро помещение, тераса и коридори – по документ 

за собственост, а фактически /установено при извършения опис/: имотът се 

състои от седем спални помещения с баня – тоалетна към всяко, кухня 

трапезария, три коридора и тераса, с адрес по кадастрална схема: гр. Балчик, 

ул. „Христо Смирненски’’ № 9, ет. 2 със застроена площ от 225 кв.м., 

предназначение: апартамент, жилище, представляващ по кадастрална схема 

самостоятелен обект с пълен № 02508.83.215.1.2, при граници и съседи на 

обекта, обекти с №№, както следва: на същия етаж – няма, под обекта - № 

02508.83.215.1.1, над обекта – няма, ведно с ½ /една втора/ идеална част от 

поземлен имот, в който е построена сградата, с пълен кадастрален № 

02508.83.215, с площ от 460 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална 

карта, одобрена със Заповед 300-5-5/4.02.2004г. на изпълнителния директор 

на АК – 512 кв.м., при съседи на поземления имот, имоти с №№02508.83.214, 

02508.83.212, 02508.83.216, 02508.83.199.  

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

ІІ. Не съм извършил оглед на недвижим имот: 

Втори етаж от масивна, двуетажна, жилищна сграда със застроена площ от 

225.10 кв.м., който се състои от шест стаи, кухня, трапезария, две баня-

тоалетна, баня тоалетна с мокро помещение, тераса и коридори – по документ 

за собственост, а фактически /установено при извършения опис/: имотът се 

състои от седем спални помещения с баня – тоалетна към всяко, кухня 

трапезария, три коридора и тераса, с адрес по кадастрална схема: гр. Балчик, 

ул. „Христо Смирненски’’ № 9, ет. 2 със застроена площ от 225 кв.м., 

предназначение: апартамент, жилище, представляващ по кадастрална схема 

самостоятелен обект с пълен № 02508.83.215.1.2, при граници и съседи на 

обекта, обекти с №№, както следва: на същия етаж – няма, под обекта - № 
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02508.83.215.1, над обекта – няма, ведно с ½ /една втора/ идеална част от 

поземлен имот, в който е построена сградата, с пълен кадастрален № 

02508.83.215, с площ от 460 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална 

карта, одобрена със Заповед 300-5-5/4.02.2004г. на изпълнителния директор 

на АК – 512 кв.м., при съседи на поземления имот, имоти с №№02508.83.214, 

02508.83.212, 02508.83.216, 02508.83.199.  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Забележка: Задължително се огражда вярната информация - т. І или т. ІІ.  
Невярното се задрасква. 


