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Образец № 5  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по тръжна процедура, открита с Решение по т.6 от Протокол 

 № 109/29.11.2022 г. на УС на ББР ЕАД  

Долуподписаният/ата/ите............................................................................................ 

представител на ......................................................................................................... 

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ 
.................................................................................................................................. 

Седалище и адрес на управление/Постоянен адрес: 

……………………………………………………..................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

съм получил необходимата задължителна информация за имущественото и правното 

състояние на имота, обект на търга: АПАРТАМЕНТ № А-30, представляващ 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.174.14.1.39, по кадастрална 

карта и кадастрални регистри на гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. 

Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, с площ от 61.50 кв. м, състоящ се от дневна с трапезария, спалня, коридор, баня с 

тоалетна и тераса, са административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. 

Чепеларе, к.к. Пампорово, находящ се в ПЕТ ЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 

80371.174.14.1, със застроена площ от 427 кв. м., разположена в поземлен имот с 

идентификатор 80371.174.14, с площ от 1 348 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при 

съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.174.14.1.38, под обекта 

80371.174.14.1.33, над обекта 80371.14.1.47, при граници и съседи на поземления имот 

по кадастрална карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 

80371.174.13, 80371.174.25, 80371.0.748, 80371.218.9, ВЕДНО с 8.14 кв. м. идеални 

части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 8.14 кв. м. 

идеални части от правото на строеж върху поземления имот. 

 

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. 


