
1 
 

          Образец № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ  

със състоянието на имота 

по тръжна процедура, открита с Решение т. 14 от  

протокол № 103/08.11.2022 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 ……………………........... г., посетих и огледах следните недвижими имоти: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА НИВА, с площ от 2,671 дка, 

находяща се в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област 

Софийска, в местността „Лесичево место“, съставляващ имот №000485 по картата на 

същото землище, при граници /съседи/ на имота: имот № 000358 – залесена територия  

на кметство с. Горна Василица, имот № 000002 – населено място и имот № 000449 – 

залесена територия на Георги Йорданов Спиридонов. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 2,495 

дка, находяща се в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, в 

местността „Лесичево место“, съставляващ имот №000449 по картата на същото 

землище, при граници /съседи/ на имота: имот № 000358 – залесена територия на 

Кметство с. Горна Василица и имот № 000485 – залесена нива на Георги Йорданов 

Спиридонов.  

 

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 недвижими имоти: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА НИВА, с площ от 2,671 дка, 

находяща се в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област 

Софийска, в местността „Лесичево место“, съставляващ имот №000485 по картата на 

същото землище, при граници /съседи/ на имота: имот № 000358 – залесена територия  

на кметство с. Горна Василица, имот № 000002 – населено място и имот № 000449 – 

залесена територия на Георги Йорданов Спиридонов. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 2,495 

дка, находяща се в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, в 

местността „Лесичево место“, съставляващ имот №000449 по картата на същото 

землище, при граници /съседи/ на имота: имот № 000358 – залесена територия на 

Кметство с. Горна Василица и имот № 000485 – залесена нива на Георги Йорданов 

Спиридонов.  

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 може да се задраска. 


