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Образец № 5  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по тръжна процедура, открита с Решение по т. 10 от Протокол № 

114/13.12.2022 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: 

Поземлен имот с номер 025024, с идентификатор 58244.25.24, в землището на село 

Преславец, община Харманли, област Хасково, с площ от 41.516 дка, с начин на трайно 

ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, в местността 

„Азмака - 1”, ведно с построената в него сграда – помещение за персонала, с 

идентификатор 58244.25.24.1., с площ от 82 кв.м., ведно с всички трайни насаждения, 

подобрения, приращения и съоръжения в имота, при граници и съседи на поземления 

имот, съгласно акт за собственост: имот № 025023 – нива на Държавата – АМ „Марица“, 

имот №000162 и имот № 000157 – двата полски път на община Харманли, имот № 025004 

– нива на наследниците на Слава Ангелова Гочева, имот № 000233 – полски път на община 

Харманли, имот № 025006 – нива на Тончо Костадинов Гочев  и имот № 000162 – полски 

път на община Харманли, който имот е образуван от разделяне на имот № 025017, който 

пък е образуван от обединяване на имоти с номера №025005 и №025016, като последния 

е образуван от обединяване на имоти с номера № 025001, №025002 и №025003, и при 

граници и съседи на поземления имот съгласно скица № 15-471884-03.05.2022г.: 

58244.25.23, 58244.25.162, 58244.25.6, 58244.24.233, 58244.25.4, 58244.24.157. 

 

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. 


