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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 № 117006, по плана на земеразделяне на землището на с. Церово, 
ЕКАТТЕ 78478, община Лесичово, област Пазарджик, с начин на трайно ползване ОВОЩНА 
ГРАДИНА, с площ  от 33,547 дка, седма категория на земята, в местността „ЧУЧУРА“, находящ 
се в землището на с. Церово, ЕКАТТЕ 78478, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, при граници 
/съседи/: № 117001- овощна градина на Мария Петкова Фишер, № 117002 – овощна градина 
на насл. на Янаки Г. Гърков, Николина С. Гъркова, № 117003 – овощна градина на Христо 
Яков Енчев, № 000538 – полски път на Община Лесичово, № 117007 – пасище, мeра на 
Община Лесичово, № 117009 – овощна градина на насл. на Йордан Лазаров Кибинов, 
№117008 – овощна градина на насл. на Йордан Лазаров Кибинов, № 117010– овощна 
градина на насл. на Тодор Енчев Илиев, № 117011 – овощна градина  на насл. на Георги 
Иванов Шаренков, № 117012 – овощна градина на насл. на Славея Йорданов Генков, № 
117013 – овощна градина на насл. на Спас Георгиев Франгов, № 000517 – полски път на 
Община Лесичово, № 000538 – полски път на Община Лесичово, № 117004 – овощна градина 
на насл. на Иван Кръстев Лалин и № 117005 – овощна градина на насл. на Атанас Ал. 
Манджуков, при следните ограничения върху имота: 21 Магистрален газопровод 1000мм. 
В охранителната зона на 250 м. от двете му страни се забранява засаждане на овощни 
и други градини, дървета с развита коренова система, и на горско-дървесни видове в 
предоставените площи за просеки за строителството на газопровода на по-малко от 
10 м. от двете му страни. 81 Трайните насаждения се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.   
 

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: 
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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. 


