Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване
за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

РАЙОН

Договор

Решение на
СОС

1

2
№ РД-564-33
от 19.05.09 г.

3

Кр.село

№ РД-564-33
от 19.05.09 г.
Възраждане

№ РД-564-60
от 23.09.09 г.

Оборище

№ РД-564-15
от 14.03.09 г.

№ 621, Пр.
№ 22 от
09.10.08 г.

№ РД-564-54
от 05.08.09 г.

№ 12, Пр. №
29 от
15.01.09 г.

№ РД-564-74
от 30.12.09 г.

№ 463, Пр.
№ 43 от

Вид на учреденото право на
строеж /пристрояване,
надстрояване,
право на строеж/
4
УПИ І-ОЖС, кв. 6, м. „Крива
река”,ул. „Захари Круша –
пристрояване за разширение на
магазин и тераса над него
УПИ І-ОЖС, кв. 6, м. „Крива
река”,ул. „Захари Круша” –
пристрояване за разширение на
магазин и тераса над него
УПИ І-за ОЖС, ТП и магазини,
кв. 165, м. „Зона Б-18” – право
на строеж за допълнително
застрояване
Ул. „Панайот Волов” № 51,
УПИ Х-67, кв. 720, м. „ГГЦЗона Г-13” – право на строеж за
комплектен трансформаторен
пост
УПИ І, кв. 512А, м. „ГГЦ-Зона
Г-14”, бул. „Дондуков” и ул.
„Стара Планина” – право на
строеж за изграждане на
едноетажна сграда за КОО
УПИ VІІІ-за озеленяване и ТП,
кв. 150, м. „Подуяне-Център”,

Площ на
правото
на строеж
(кв.м)
5
13,20

Данъчна
оценка
(лв.)

Стойност на
правото на
строеж (лв.)

6
№ 1354
от
04.07.06
г.
№ 1354
от
04.07.06
г.
№ 969 от
28.01.05
г.

7
3151,40 лв

8
4778,00 лв

9
Собственик на
обект

2406,50 лв

2606,00 лв

Собственик на
обект

21 147,80
лв

21 550,00

Собственик на
обект

15,00

№ 280 от
10.11.98
г.

2867,70 лв

8156,00 лв

„ЧЕЗ
Разпределение
България” АД

19,62

№ 819 от
20.10.05
г.

5796,90 лв Безвъзмездно извънсъдебно
приключване
на дела

12,00

№ 881 от
11.02.08

2718,90 лв

7,20

98,20

АОС

2718,90 лв

Насрещна
страна

„ЧЕЗ
Разпределение

2
25.06.09 г.
Подуяне

Слатина

№ РД-564-31
от 16.05.09 г.

№ 813, пр. №
28/18.12.08 г.

№ РД-564-43
от 12.06.09 г.

№ 27, Пр. №
29/15.01.09 г.

№ РД-564-61
от 20.10.09 г.

№ РД-564-65
от 09.11.09 г.

№ 585, Пр.
№ 84 от
20.07.06 г.

№ РД-564-68
от 14.12.09 г.
№ РД-564-70
от 28.12.09 г.

Триадица

№ РД-564-45
от 12.06.09 г.

№ 668, Пр.
№ 61 от

ул. „Султан тепе” - право на
строеж за комплектен
трансформаторен пост
УПИ І-за детска гпрадина и
трафопост, кв. 29, м. „ЛевскиЗона В” – право на строеж за
изграждане на трафопост
УПИ ІІІ-за озеленяване и
трафопост, кв. 346, м. „ЛевскиБотевградско шосе-рамка”, ул.
„Кап. Райчо Николов” - право
на строеж за комплектен
трансформаторен пост
УПИ І, кв. 234Б, м. „Гео Милев
Подуяне Редута” – право на
надстрояване за изграждане на
обект „Открита тераса на
бирария”
УПИ V-275, кв. 217А, м.
„Подуяне-Редута”, ул. „Атанас
Узунов” № 34 – право на
строеж за изграждане на
жилищна сграда
УПИ І-за ОЖС и магазини, кв.
105, м. „Гео Милев”, бул.
„Шипченски проход” – право
на надстрояване над магазин
УПИ І-за културен, обществен
и търговски център, кв. 66, м.
„Слатина-Христо Смирненски”
– право на пристрояване към
кафе-сладкарница
УПИ VІІІ-за православен храм
и енорийски център, кв. 187, м.

г.

България” АД

№ 2260
от
06.03.07
г.
№ 2038
от
11.03.04
г.

1136,70 лв

22 009,00 лв

„ЧЕЗ
Разпределение
България” АД

1070,70 лв

1187,00 лв

„ЧЕЗ
Разпределение
България” АД

76,00

№ 1529
от
16.10.08
г.

14 958,13
лв

14 958,13 лв

Собственик на
обект

331,20

№ 01373
от
24.02.05
г.

558 894,80 161 564,00 лв ЖСК
лв
Чл. 57, ал. 4 „Магнолия”
от
НРПУРОИ

227,00

№ 0726
от
06.07.99
г.
№ 01458
от 2007 г.

72 259,80
лв

77 275,00 лв

Собственик на
обект

56 181,10
лв

56 181,10 лв

Собственик на
обект

36,00

5,44

135,82

914,00

№ 1049
ожт

598 232,60 безвъзмездно Българска
лв
православна

3
13.10.05 г.

Кр.поляна

№ РД-564-52
от 14.07.09 г.

Илинден

№ РД-564-71
от 28.12.09 г.

Витоша

№ РД-564-35
от 21.05.09 г.

№ 43, Пр. №
57/07.08.03 г.

№ РД-564-36
от 21.05.09 г.

№ 612, Пр.
№ 22 от
09.10.08 г.

№ РД-564-44
от 12.06.09 г.

№ 105, Пр.
№ 31 от
12.02.09 г.

Овча купел

№ РД-564-51
от 30.06.09 г.
№ РД-564-66
от 10.11.09 г.

„Южен парк” – право на
строеж за изграждане на
православен храм „Свети
Първомъченик и Архидякон
Стефан”
УПИ І, кв. 66, м. „РазсадникаКоньовица” – пристрояване
към търговски обект
УПИ І, кв. 10, м. НПЗ „Захарна
фабрика”, жк „Захарна фабрика
– работнически жилища”, бл.12
– право на пристрояване към
ателие
УПИ VІІІ-СО, кв. 68, м.
„Карпузица” - право на строеж
за жилищна сграда
УПИ ІІІ-за трафопост, кв. 41, м.
„Манастирски ливади-запад” –
право на строеж за комплектен
трансформаторен пост
УПИ ХVІІІ-за КОО и ТП, кв.
43А, м. „Овча купел” - право на
строеж за комплектен
трансформаторен пост
УПИ VІІ-за ЖС и КОО, кв. 103,
м. жк „Овча купел” – право на
строеж за допълнително
застрояване
М. „Овча купел І”, кв. 110,
между бл. 505 и бл. 506 – право
на пристрояване и
надстрояване към търговски
обект

църква

17.02.04
г.

89,77

11,75

№ 36 от
26.03.97
г.
№ 421 от
08.08.00
г.

219,50

№ 744 от
21.03.01
г.

6,00

№ 2042
от
27.11.08
г.
№ 2208
от
18.12.06
г.
№ 2606
от
04.03.09
г.
№ 2669
от
30.05.09
г.

8,75

59,27

119,74
РЗП

37 132,80
лв

37 132,80 лв

Собственик на
обект

1793,20 лв

2061,00 лв

Собственик на
обект

195 376,00 217 840,00 лв
лв
Чл. 57, ал. 4
от
НРПУРОИ
657,37 лв
3720,00 лв

ЖСК
„Месечина 2007”

494,50 лв

1992,00 лв

„ЧЕЗ
Разпределение
България” АД

16 331,50
лв

16 331,50 лв

Собственик на
обект

32 993,70
лв

32 993,70 лв

Собственик на
обект

„ЧЕЗ
Разпределение
България” АД

4
Люлин

№ РД-564-50
от 30.06.09 г.

Панчарево

№ РД-564-73
от 30.12.09 г.

№ 259, Пр.
№ 38 от
16.04.09 г.

УПИ І-за КЖС, гаражи и КОО,
кв. 22, м. „Люлин” 8 м. р. –
право на пристрояване към
собствен апартамент
УПИ Х-ТП, кв. 2, м. в. з.
„Шумако” - право на строеж за
комплектен трансформаторен
пост

5,32

6,00

№ 7658
от
23.10.08
г.
№ 2780
от
20.12.07
г.

715,70 лв

1570,00 лв

Собственик на
обект

507,90 лв

1992,00 лв

„ЧЕЗ
Разпределение
България” АД

