
          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 следният недвижим имот: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 720 кв.м.(осем хиляди седемстотин и двадесет 

квадратни метра), съставляващ УПИ II(втори) – за екологичен комплекс за 

производство на осветителни съоръжения и приемна сграда с рехабилитационен 

център, съгласно Скица № 92-4-106 от 25.08.2014г. на Община Костенец, отреден 

за имоти №№ 1260, 1261, 1262(хиляда двеста и шестдесет, хиляда двеста 

шестдесет и първи, хиляда двеста шестдесет и втори) и за част от имоти №№ 

1256,1257,1258,1259,1276,1277,1278,1279,1280,1281 и 1282 в квартал 

41(четиридесет и първи) по плана на гр. Костенец, област Софийска, одобрен със 

Заповед № 0-1196/02.08.1977 г. на Кмета на община Костенец, ведно с 

построените в имота СГРАДИ (незавършено строителство) с разгъната застроена 

площ от 1 467 кв.м.(хиляда четиристотин шестдесет и седем квадратни метра), при 

граници и съседи на имота по скица: река Очушица с озеленяване, улица, улица, 

имот № 1274, находящ се в гр. Костенец, община Костенец, област Софийска.  

 

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

ІІ. Не съм извършил оглед на недвижим имот, представляващ:  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 720 кв.м.(осем хиляди седемстотин и двадесет 

квадратни метра), съставляващ УПИ II(втори) – за екологичен комплекс за 

производство на осветителни съоръжения и приемна сграда с рехабилитационен 

център, съгласно Скица № 92-4-106 от 25.08.2014г. на Община Костенец, отреден 

за имоти №№ 1260, 1261, 1262(хиляда двеста и шестдесет, хиляда двеста 

шестдесет и първи, хиляда двеста шестдесет и втори) и за част от имоти №№ 



1256,1257,1258,1259,1276,1277,1278,1279,1280,1281 и 1282 в квартал 

41(четиридесет и първи) по плана на гр. Костенец, област Софийска, одобрен със 

Заповед № 0-1196/02.08.1977 г. на Кмета на община Костенец, ведно с 

построените в имота СГРАДИ (незавършено строителство) с разгъната застроена 

площ от 1 467 кв.м.(хиляда четиристотин шестдесет и седем квадратни метра), при 

граници и съседи на имота по скица: река Очушица с озеленяване, улица, улица, 

имот № 1274, находящ се в гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, 

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

 

 

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

 


