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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: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.607.500 /шестдесет и осем 

хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и седем, точка, петстотин/, находящ 

се в гр. Дупница, Кюстендилска област, ул. „Крайречна“ №4 /четири/ по кадастрална карта, 

одобрена със Заповед № 300-5-56/ 30.07.2004г, на изп. директор на АК, изменена със Заповед 

№ КД-14-10-295/30.08.2006 г. на служба по кадастър гр. Кюстендил, целия с площ по 

кадастрална карта 2 319 /две хиляди триста и деветнадесет/ квадратни метра, а съгласно 

скица на поземлен имот № 15-36755-27.01.2016 издадена от АГКК, с площ от 2 320 /две 

хиляди триста и двадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана, начин 

за трайно ползване: за складова база, който имот е образуван от имот с идентификационен 

номер № 68789.607.366 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, 

шестстотин и седем, точка, триста шестдесет и шест/ при съседи: за второстепенна улица имот 

№ 68789.607.327, собственост на Община Дупница: за друг поземлен имот за движение н 

транспорт № 68789.607.328 собственост на Община Дупница: за складова база имот № 

68789.607.501, собственост на СД „Вучко-2-Вучкови СИЕ“ и „Сепю ООД; за складова база имот 

№ 68789.607.502 собственост на СД „Вучко-2-Вучкови СИЕ“ и „Сепю" ООД ведно с находящите 

се в имота сгради: СГРАДА с идентификационен номер 68789.607.500.1 /шестдесет и 

осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и седем, точка, петстотин, 

точка, едно/, цялата със застроена площ 630 /шестстотин и тридесет/ квадратни метра, а 

съгласно скица на сграда № 15-36760-27.01.2016г. със застроена площ от 634 /шестстотин 

тридесет и четири/ квадратни метра, с предназначение; сграда за търговия, конструкция: 

масивна, с железен гредоред, брой етажи: 2 /два/; СГРАДА с идентификационен номер № 

68789.607.500.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, 

шестстотин и седем, точка. петстотин, точка, две/, цялата със застроена площ, 25 /двадесет и 

пет/ квадратни метра с предназначение: страда за търговия, конструкция: масивна, с железен 

гредоред, брой етажи: 1 /един/. 

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. 


