СПРАВКА
За извършените сделки за определяне идеалните части на съсобственост на основание чл. 17, ал. 2, т. 3, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ,
§8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Район
1

Красно
село

Възражда
не

Договор
2

СОА19ДГ63-2/
07.03.19 г.

СОА19ДГ61113/27.12.1
9 г.

Решение

Общинска собственост

на

СОС
3

№882 по
Пр. №67/
20.12.18
г.

№401 по
Пр. №78/
27.06.19
г.

Вид на имота
4

АОС
5

1. 2/3 ид.ч. от дворно
място, съставляващо
ПИ №176, кв. 17,
м. „Лагера”
2. Дворно място,
съставляващо ПИ
№177, кв. 17,
м. „Лагера”,
които ПИ с обща
площ 543 кв.м., съгл.
КККР са попълнени
като ПИ с идент.
68134.201.72.
Съгл. плана за
регулация е отреден
УПИ VІІ-176,177,
кв. 17, м. „Лагера”

1739/
2017
г.

ПИ с идент.
68134.303.247, ул.
„Перник“ №81,
включен в обхвата на
УПИ VІ-7,8, кв. 173,
м. „Пробив бул.
Пенчо Славейков – м.
Западно
направление“, целият
с площ 504 кв.м

1450/
2017
г.

Частна собственост

Площ
(кв.м)
6

Данъчна
оценка
7

2/3 ид.ч. от

11384,6
0

1/3 ид.ч. от дворно
място от ПИ №176,
кв. 17, м. „Лагера”,
който имот
представлява реална
част с площ 300
кв.м. от ПИ с
идент.68134.201.72,
целият с площ от
543 кв.м.
Съгл. плана за
регулация е отреден
УПИ VІІ-176,177,
кв. 17, м. „Лагера”

13837,0

ПИ с идент.
68134.303.246, ул.
„Перник“ №83,
включен в обхвата
на УПИ VІ-7,8, кв.
173, м. „Пробив бул.
Пенчо Славейков –
м. Западно
направление“,
целият с площ 504
кв.м

300,00
243,00
Обща:
543,00

246,00

Вид на имота
8

Площ
(кв.м)
9
1/3 ид.ч.от

300,00

258,00

Реални дялове
Данъчна
оценка
10

Общинска
собственос т

Частна
собственост

Разлика

11

12

6320,00

81,58% ид.ч.
от
УПИ VІІ176,177, кв.
17, м.
„Лагера”
с площ от
543,00 кв.м

18,42%
ид.ч. от
УПИ VІІ176,177, кв.
17, м.
„Лагера”
с площ от
543,00 кв.м

Квотите на
съсобственост
в УПИ
съответстват
по размер на
имотите и
идеалните
части. Не си
дължат суми
или други
компенсации

13

16305,6
0

246/504 =
48.81% ид.ч.
от УПИ VІ7,8, кв. 173,
м. „Пробив
бул. Пенчо
Славейков –
м. Западно
направление
“ с площ 504
кв.м

258/504 =
51.19% ид.ч.
от УПИ VІ7,8, кв. 173,
м. „Пробив
бул. Пенчо
Славейков –
м. Западно
направление
“ с площ 504
кв.м

Не си дължат
суми или
други
компенсации

Подуяне

СОА19ДГ63-4/
20.05.19 г.

№833 по
Пр. №66,
т. 21/06.
12.18 г.

ПИ с идент.
68134.608.143 вкл. в
УПИ ІІ-140, кв. 303,
м. „Бул. Ботевградско
шосе-Рамка”, целият с
площ от 590,00 кв.м

2986/
2017
г.

268,00

9139,10

ПИ с идент.
68134.608.140, вкл. в
УПИ ІІ-140, кв. 303,
м. „Бул.
Ботевградско шосеРамка”, целият с
площ от 590,00 кв.м

326,00

12364,8
0

45,12% ид.ч.
от УПИ ІІ140, кв. 303,
м. „Бул. Ботевградско шосеРамка”, с площ
от 590,00 кв.м

Триадица

СОА19ДГ63-5/
08.12.18 г.

№443 по
Пр. №43,
т. 85/18.
07.13 г.

ПИ с идент.
68134.1005.246 вкл. в
УПИ ІV-1244, общ.,
кв. 120а, м. „Красно
село-Плавателен
канал”, целият с площ
от 559,00 кв.м

1740/
2017
г.

245,00

13471,1
0

ПИ с идент.
68134.1005.245 вкл.
в УПИ ІV-1244,
общ., кв. 120а, м.
„Красно селоПлавателен канал”,
целият с площ от
559,00 кв.м

320,00

20224,0
0

43,83% ид.ч.
от УПИ ІV1244, общ.,
кв. 120а, м.
„Красно
селоПлавателен
канал”,
целият с
площ от
559,00 кв.м

Овча
купел

СОА19ДГ63-8/
19.09.19 г.

№842 по
Пр. №66/
06.12.18
г.

1. р.ч. от ПИ с идент.
68134.4337.128 и
2. р.ч. от ПИ с идент.
68134.4337.9946
Ул. „Народно хоро” и
ул. „688”.
Попадат в УПИ ХІІІ127,128, 1257,9946 за
жс, кв. 26Б, м. „кв.
Овча купел”, целият с
площ от 909,00 кв.м

3732/
2016
3733/
2016
г.

189,00

6445,09

422,00

21,00

716,00

1. р.ч. от ПИ с
идент.
68134.4337.127 и
2. р.ч. от ПИ с
идент.
68134.4337.1257.
Попадат в УПИ ХІІІ127,128,1257,9946 за
жс, кв. 26Б, м. „кв.
Овча купел”, целият
с площ от 909,00
кв.м

15811,9
0
9446,00

210/909 ид.ч.
или 23,10%
ид.ч. от
УПИ ХІІІ127,128,1257,
9946 за жс,
кв. 26Б, м.
„кв. Овча
купел”

277,00

Данните в настоящата справка са взети от договорите, съхранявани в архива на Столична община.

54,88%
ид.ч. от
УПИ ІІ-140,
кв. 303, м.
„Бул. Ботевградско шосеРамка”, с площ
от 590,00 кв.м

56,17%
ид.ч. от
УПИ ІV1244, общ.,
кв. 120а, м.
„Красно
селоПлавателен
канал”,
целият с
площ от
559,00 кв.м
699/909
ид.ч. или
76,90%
ид.ч. от
УПИ ХІІІ127,128,1257
,9946 за жс,
кв. 26Б, м.
„кв. Овча
купел”

Квотите на
съсобственост
в УПИ
съответстват
по размер на
имотите и
идеалните
части. Не си
дължат суми
или други
компенсации
Квотите на
съсобственост
в УПИ
съответстват
по размер на
имотите и
идеалните
части. Не си
дължат суми
или други
компенсации

Квотите на
съсобственост
в УПИ
съответстват
по размер на
имотите и
идеалните
части. Не си
дължат суми
или други
компенсации

