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Основни обстоятелства
1.  ЕИК/ПИК 102907182 20080414105208 История Документи

2.  Фирма ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 20080414094155 История Документи

3.  Правна форма Акционерно дружество 20160118151758 История Документи

4.  Изписване на чужд
език PONSSTROJINJENERING AD 20160118151758 История Документи

5.  Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1527
район рн Оборище
ул. Чаталджа No 3, ет. 3

20160912170838 История Документи
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6.  Предмет на дейност CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, TЪPГOBИЯ C
ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ,
ОPГAHИЗИPAHE HA TЪPГOBE, БAЗAPИ И
ИЗЛOЖБИ; ПPOУЧBATEЛHИ, ПPOEKTAHТCKИ,
ИHЖEHEPИHГOBИ, ИHOBAЦИOHHИ УCЛУГИ,
TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И
ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO,
KOMИCИOHEPCTBO; MAPKETИHГ, HOУXAУ,
PEKЛAMA И ИHФOPMAЦИOHHO
OCИГУPЯBAHE; KOHCУЛTAHТCKИ УCЛУГИ.

20110328092838 История Документи

10.  Представители МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ 20160610165159 История Документи

11.  Начин на
представляване Заличено обстоятелство 20160610165159 История Документи

12.  Съвет на
директорите

МИЛКО ВЪЛЧЕВ МИЛКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВКОВ
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИРАЗЧИЙСКИ

20161215153410 История Документи

23.  Едноличен
собственик на капитала Заличено обстоятелство 20160118151758 История Документи

Капитал
31.  Размер 12176560 лв. 20121221142401 История Документи

31а.  Акции
Акция:
Вид: ПОИМЕННИ, Брой: 12176560, Номинал: 1
лв.

20121221142401 История Документи

32.  Внесен капитал 12176560 лв. 20121221142401 История Документи

Описание: 20 броя самостоятелни обекти в
МНОГОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с
предназначение АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ с
идентификатор № 51500.506.95.1 (пет едно пет
нула нула точка пет нула шест точка девет пет
точка едно), построена в урегулиран поземлен
имот ІІІ – 45 (трети за имот планоснимачен
номер четиридесет и пети) в квартал 7602
(седем хиляди шестстотин и втори) по плана на
Слънчев бряг – запад, общ. Несебър, целият с
площ от 1400 (хиляда и четиристотин) кв. метра,
при граници на имота: от две страни – улици,
УПИ ІІ – 44 и УПИ ІV – 46, представляващ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №
51500.506.95 (пет едно пет нула нула точка пет
нула шест точка девет пет) по кадастралната
карта, одобрена със Заповед № РД18
46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на
АК – София, находящ се в КК “Слънчев бряг –
запад”, община Несебър, област Бургас, А
ИМЕННО: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с
идентификатор 51500.506.95.1.20 (пет едно пет
нула нула точка пет нула шест точка девет пет
точка едно точка двадесет), разположен на етаж
първи в Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 39, 75 кв.м (тридесет и девет цяло и
седемдесет и пет стотни) кв. м, прилежащи части
9, 97 кв. м (девет цяло и деветдесет и седем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж: няма ;
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под обекта: няма ; над обекта: 51500.506.95.1.16,
идентичен с АТЕЛИЕ № 1 (едно) на етаж 1
(първи) жилищен, кота + 3, 75 (плюс три цяло и
седемдесет и пет стотни), със застроена площ
на ателието 39, 75 (тридесет и девет цяло и
седемдесет и пет стотни) кв. м, състоящо се от:
стая, баня с тоалетна и тераса, при граници:
изток – стълбище, югоизток – коридор, север и
северозапад – външен зид, югзапад – асансьор
и стълбище, ВЕДНО с прилежащите му 1, 712 %
(едно цяло седемстотин и дванадесет хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 9, 97 (девет цяло и
деветдесет и седем стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 1, 712 % (едно цяло
седемстотин и дванадесет хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 2.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.21(пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и едно), разположен на етаж първи в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 36, 83 кв. м(тридесет и шест цяло и
осемдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части
9, 23 кв. м (девет цяло и двадесет и три стотни)
кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.22 ; под обекта: няма ; над
обекта: 51500.506.95.1.17, идентичен с АТЕЛИЕ
№ 2 (две) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,
75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни),
със застроена площ на ателието 36, 83
(тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни)
кв. м, състоящо се от: стая, баня с тоалетна и
тераса, при граници: изток – външен зид, запад –
стълбище, север – външен зид, юг – коридор и
апартамент № 3, ВЕДНО с прилежащите му 1,
586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест
хилядни процента) в идеални части от общите
части на сградата, представляващи 9, 23 (девет
цяло и двадесет и три стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 1, 586 % (едно цяло
петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 3.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.22 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и две), разположен на етаж първи в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
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площ 57, 80 кв. м(петдесет и седем цяло и
осемдесет стотни) кв. м, прилежащи части 14, 49
кв. м(четиринадесет цяло и четиридесет и девет
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.23, 51500.506.95.1.21 ; под
обекта: няма ; над обекта: 51500.506.95.1.18,
идентичен с АПАРТАМЕНТ № 3 (три) на етаж 1
(първи) жилищен, кота + 3, 75 (плюс три цяло и
седемдесет и пет стотни), със застроена площ
на апартамента 57, 80 (петдесет и седем цяло и
осемдесет стотни) кв. м, състоящ се от: спалня,
дневна – кухня, баня с тоалетна, тоалетна и две
тераси, при граници: изток – външен зид,
северозапад – коридор, югозапад – апартамент
№ 4, север – ателие № 2, юг – външен зид,
ВЕДНО с прилежащите му 2, 489 % (две цяло
четиристотин осемдесет и девет хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 14, 49 (четиринадесет
цяло и четиридесет и девет стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 2, 489 % (две цяло
четиристотин осемдесет и девет хилядни
процента) в идеални части от правото на строеж
върху мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 4.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.23 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и три), разположен на етаж първи в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 69, 53 кв. м(шестдесет и девет цяло и
петдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части
16, 70 кв. м(шестнадесет цяло и седемдесет
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.24, 51500.506.95.1.22 ; под
обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта:
51500.506.95.1.19, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
4 (четири) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3,
75 (плюс три цяло и седемдесет и пет стотни),
със застроена площ на апартамента 69, 53
(шестдесет и девет цяло и петдесет и три
стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна –
кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници:
североизток – апартамент № 3, северозапад –
коридор, югоизток – външен зид, югозапад –
апартамент № 5, ВЕДНО с прилежащите му 2,
869 % (две цяло осемстотин шестдесет и девет
хилядни процента) в идеални части от общите
части на сградата, представляващи 16, 70
(шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв. м /
без подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 2, 869 % (две цяло
осемстотин шестдесет и девет хилядни
процента) в идеални части от правото на строеж
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върху мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 5.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.24 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и четири), разположен на етаж първи в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 70, 09 кв. м(седемдесет цяло и девет
стотни) кв. м, прилежащи части 16, 84 кв.
м(шестнадесет цяло и осемдесет и четири
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.25, 51500.506.95.1.23 ; под
обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта:
51500.506.95.1.11, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
5 (пет) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3, 75
(плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със
застроена площ на апартамента 70, 09
(седемдесет цяло и девет стотни) кв. м, състоящ
се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна и
тераса, при граници: североизток – апартамент
№ 4, северозапад – коридор, югоизток – външен
зид, югозапад – апартамент № 6, ВЕДНО с
прилежащите му 2, 892 % (две цяло осемстотин
деветдесет и две хилядни процента) в идеални
части от общите части на сградата,
представляващи 16, 84 (шестнадесет цяло и
осемдесет и четири стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 2, 892 % (две цяло
осемстотин деветдесет и две хилядни процента)
в идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 6.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.25 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и пет), разположен на етаж първи в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 57, 71 кв. м(петдесет и седем цяло и
седемдесет и една стотни) кв. м, прилежащи
части 13, 86 кв. м(тринадесет цяло и осемдесет
и шест стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.24, 51500.506.95.1.26 ; под
обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта:
51500.506.95.1.12, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
6 (шест) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3, 75
(плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със
застроена площ на апартамента 57, 71 (петдесет
и седем цяло и седемдесет и една стотни) кв. м,
състоящ се от: спалня, дневна – кухня, баня с
тоалетна, тоалетна и две тераси, при граници:
североизток – апартамент № 5, северозапад –
коридор, изток и юг – външен зид, запад –
апартамент № 7, ВЕДНО с прилежащите му 2,
381 % (две цяло триста осемдесет и една
хилядни процента) в идеални части от общите
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части на сградата, представляващи 13, 86
(тринадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.
м /без подпокривните тераси на кота +15.10
(плюс петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90
(плюс седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/
и ВЕДНО с прилежащите му 2, 381 % (две цяло
триста осемдесет и една хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 7.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.26 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и шест), разположен на етаж първи в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 37, 47 кв. м(тридесет и седем цяло и
четиридесет и седем стотни) кв. м, прилежащи
части 9, 39 кв. м(девет цяло и тридесет и девет
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.25, 51500.506.95.1.27 ; под
обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта:
51500.506.95.1.13, идентичен с АТЕЛИЕ № 7
(седем) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3, 75
(плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със
застроена площ на ателието 37, 47 (тридесет и
седем цяло и четиридесет и седем стотни) кв. м,
състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – коридор и апартамент № 6,
север – ателие № 8, юг и запад – външен зид,
ВЕДНО с прилежащите му 1, 614 % (едно цяло
шестстотин и четиринадесет хилядни процента)
в идеални части от общите части на сградата,
представляващи 9, 39 (девет цяло и тридесет и
девет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на
кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет
стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и
деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му
1, 614 % (едно цяло шестстотин и четиринадесет
хилядни процента) в идеални части от правото
на строеж върху мястото, където е построена
сградата, представляващо гореописаното УПИ.
8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.27 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и седем), разположен на етаж първи в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 41, 39 кв. м(четиридесет и едно цяло и
тридесет и девет стотни) кв. м, прилежащи части
10, 38 кв. м(десет цяло и тридесет и осем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.26, 51500.506.95.1.28 ; под
обекта: 51500.506.95.1.36 ; над обекта:
51500.506.95.1.14, идентичен с АТЕЛИЕ № 8
(осем) на етаж 1 (първи) жилищен, кота + 3, 75
(плюс три цяло и седемдесет и пет стотни), със
застроена площ на ателието 41, 39 (четиридесет
и едно цяло и тридесет и девет стотни) кв. м,
състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса,
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при граници: североизток – камериерски офис и
асансьор, изток и югоизток – коридор,
северозапад и запад – външен зид, юг – ателие
№ 7, ВЕДНО с прилежащите му 1, 782 % (едно
цяло седемстотин осемдесет и две хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 10, 38 (десет цяло и
тридесет и осем стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 1, 782 % (едно цяло
седемстотин осемдесет и две хилядни процента)
в идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 9.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.16 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
шестнадесет), разположен на етаж втори в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 39, 75 кв. м(тридесет и девет цяло и
седемдесет и пет стотни) кв. м, прилежащи части
9, 97 кв. м(девет цяло и деветдесет и седем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж: няма ;
под обекта: 51500.506.95.1.20 ; над обекта:
51500.506.95.1.29, идентичен с АТЕЛИЕ № 1
(едно) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6, 55
(плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със
застроена площ на ателието 39, 75 (тридесет и
девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м,
състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – стълбище, югоизток –
коридор, север и северозапад – външен зид,
югзапад – асансьор и стълбище, ВЕДНО с
прилежащите му 1, 712 % (едно цяло
седемстотин и дванадесет хилядни процента) в
идеални части от общите части на сградата,
представляващи 9, 97 (девет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв. м /без подпокривните тераси
на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет
стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и
деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му
1, 712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет
хилядни процента) в идеални части от правото
на строеж върху мястото, където е построена
сградата, представляващо гореописаното УПИ.
10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.17 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
седемнадесет), разположен на етаж втори в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 36, 83 кв. м(тридесет и шест цяло и
осемдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части
9, 23 кв. м(девет цяло и двадесет и три стотни)
кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.18 ; под обекта:
51500.506.95.1.21; над обекта:
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33.  Непарична вноска

51500.506.95.1.30, идентичен с АТЕЛИЕ № 2
(две) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6, 55
(плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със
застроена площ на ателието 36, 83 (тридесет и
шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м,
състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – външен зид, запад –
стълбище, север – външен зид, юг – коридор и
апартамент № 3, ВЕДНО с прилежащите му 1,
586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест
хилядни процента) в идеални части от общите
части на сградата, представляващи 9, 23 (девет
цяло и двадесет и три стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 1, 586 % (едно цяло
петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 11.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.18 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
осемнадесет), разположен на етаж втори в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 57, 80 кв. м(петдесет и седем цяло и
осемдесет стотни) кв. м, прилежащи части 14, 78
кв. м(четиринадесет цяло и седемдесет и осем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.19, 51500.506.95.1.17 ; под
обекта: 51500.506.95.1.22 ; над обекта:
51500.506.95.1.31, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
3 (три) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6, 55
(плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със
застроена площ на апартамента 57, 80 (петдесет
и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, състоящ
се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна,
тоалетна и две тераси, при граници: изток –
външен зид, северозапад – коридор, югозапад –
апартамент № 4, север – ателие № 2, юг –
външен зид, ВЕДНО с прилежащите му 2, 539 %
(две цяло петстотин тридесет и девет хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 14, 78 (четиринадесет
цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 2, 539 % (две цяло
петстотин тридесет и девет хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 12.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.19 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
деветнадесет), разположен на етаж втори в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
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51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 69, 53 кв. м(шестдесет и девет цяло и
петдесет и три стотни) кв. м, прилежащи части
18, 13 кв. м(осемнадесет цяло и тринадесет
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.11, 51500.506.95.1.18 ; под
обекта: 51500.506.95.1.23 ; над обекта:
51500.506.95.1.1, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
4 (четири) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6,
55 (плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със
застроена площ на апартамента 69, 53
(шестдесет и девет цяло и петдесет и три
стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна –
кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници:
североизток – апартамент № 3, северозапад –
коридор, югоизток – външен зид, югозапад –
апартамент № 5, ВЕДНО с прилежащите му 3,
115 % (три цяло сто и петнадесет хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 18, 13 (осемнадесет
цяло и тринадесет стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 3, 115 % (три цяло
сто и петнадесет хилядни процента) в идеални
части от правото на строеж върху мястото,
където е построена сградата, представляващо
гореописаното УПИ. 13. САМОСТОЯТЕЛЕН
ОБЕКТ с идентификатор 51500.506.95.1.11 (пет
едно пет нула нула точка пет нула шест точка
девет пет точка едно точка единадесет),
разположен на етаж втори в Сграда 1 (едно) с
идентификатор 51500.506.95.1, брой нива на
обекта: едно ; с площ 70, 09 кв. м(седемдесет
цяло и девет стотни) кв. м, прилежащи части 18,
28кв. м(осемнадесет цяло и двадесет и осем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.12, 51500.506.95.1.19 ; под
обекта: 51500.506.95.1.24 ; над обекта:
51500.506.95.1.2, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
5 (пет) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6, 55
(плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със
застроена площ на апартамента 70, 09
(седемдесет цяло и девет стотни) кв. м, състоящ
се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна и
тераса, при граници: североизток – апартамент
№ 4, северозапад – коридор, югоизток – външен
зид, югозапад – апартамент № 6, ВЕДНО с
прилежащите му 3, 140 % (три цяло сто и
четиридесет хилядни процента) в идеални части
от общите части на сградата, представляващи
18, 28 (осемнадесет цяло и двадесет и осем
стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота
+15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и
+17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет
стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 3, 140 %
(три цяло сто и четиридесет хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
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представляващо гореописаното УПИ. 14.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.12 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
дванадесет), разположен на етаж втори в Сграда
1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой
нива на обекта: едно ; с площ 57, 71 кв.
м(петдесет и седем цяло и седемдесет и една
стотни) кв. м, прилежащи части 15, 05 кв.
м(петнадесет цяло и пет стотни) кв. м, при
съседи: на същия етаж: 51500.506.95.1.11,
51500.506.95.1.13 ; под обекта:
51500.506.95.1.25 ; над обекта: 51500.506.95.1.3,
идентичен с АПАРТАМЕНТ № 6 (шест) на етаж 2
(втори) жилищен, кота + 6, 55 (плюс шест цяло и
петдесет и пет стотни), със застроена площ на
апартамента 57, 71 (петдесет и седем цяло и
седемдесет и една стотни) кв. м, състоящ се от:
спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна,
тоалетна и две тераси, при граници: североизток
– апартамент № 5, северозапад – коридор, изток
и юг – външен зид, запад – апартамент № 7,
ВЕДНО с прилежащите му 2, 585 % (две цяло
петстотин осемдесет и пет хилядни процента) в
идеални части от общите части на сградата,
представляващи 15, 05 (петнадесет цяло и пет
стотни) кв. м /без подпокривните тераси на кота
+15.10 (плюс петнадесет цяло и десет стотни) и
+17.90 (плюс седемнадесет цяло и деветдесет
стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му 2, 585 %
(две цяло петстотин осемдесет и пет хилядни
процента) в идеални части от правото на строеж
върху мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 15.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.13 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
тринадесет), разположен на етаж втори в Сграда
1 (едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой
нива на обекта: едно ; с площ 37, 47 кв.
м(тридесет и седем цяло и четиридесет и седем
стотни) кв. м, прилежащи части 9, 39 кв. м(девет
цяло и тридесет и девет стотни) кв. м, при
съседи: на същия етаж: 51500.506.95.1.12,
51500.506.95.1.14 ; под обекта:
51500.506.95.1.26 ; над обекта: 51500.506.95.1.4,
идентичен с АТЕЛИЕ № 7 (седем) на етаж 2
(втори) жилищен, кота + 6, 55 (плюс шест цяло и
петдесет и пет стотни), със застроена площ на
ателието 37, 47 (тридесет и седем цяло и
четиридесет и седем стотни) кв. м, състоящо се
от: стая, баня с тоалетна и тераса, при граници:
изток – коридор и апартамент № 6, север –
ателие № 8, юг и запад – външен зид, ВЕДНО с
прилежащите му 1, 614 % (едно цяло
шестстотин и четиринадесет хилядни процента)
в идеални части от общите части на сградата,
представляващи 9, 39 (девет цяло и тридесет и
девет стотни) кв. м /без подпокривните тераси на
кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет
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стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и
деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му
1, 614 % (едно цяло шестстотин и четиринадесет
хилядни процента) в идеални части от правото
на строеж върху мястото, където е построена
сградата, представляващо гореописаното УПИ.
16. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.14 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
четиринадесет), разположен на етаж втори в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 41, 39 кв. м(четиридесет и едно цяло и
тридесет и девет стотни) кв. м, прилежащи части
10, 38 кв. м(десет цяло и тридесет и осем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.13, 51500.506.95.1.15 ; под
обекта: 51500.506.95.1.27 ; над обекта:
51500.506.95.1.5, идентичен с АТЕЛИЕ № 8
(осем) на етаж 2 (втори) жилищен, кота + 6, 55
(плюс шест цяло и петдесет и пет стотни), със
застроена площ на ателието 41, 39 (четиридесет
и едно цяло и тридесет и девет стотни) кв. м,
състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса,
при граници: североизток – камериерски офис и
асансьор, изток и югоизток – коридор,
северозапад и запад – външен зид, юг – ателие
№ 7, ВЕДНО с прилежащите му 1, 782 % (едно
цяло седемстотин осемдесет и две хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 10, 38 (десет цяло и
тридесет и осем стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 1, 782 % (едно цяло
седемстотин осемдесет и две хилядни процента)
в идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 17.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.29 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
двадесет и девет), разположен на етаж трети в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 39, 75 кв. м(тридесет и девет цяло и
седемдесет и пет стотни) кв. м, прилежащи части
9, 97 кв. м(девет цяло и деветдесет и седем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж: няма ;
под обекта: 51500.506.95.1.16; над обекта:
51500.506.95.1.32, идентичен с АТЕЛИЕ № 1
(едно) на етаж 3 (трети) жилищен, кота + 9, 35
(плюс девет цяло и тридесет и пет стотни), със
застроена площ на ателието 39, 75 (тридесет и
девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м,
състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – стълбище, югоизток –
коридор, север и северозапад – външен зид,
югзапад – асансьор и стълбище, ВЕДНО с
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прилежащите му 1, 712 % (едно цяло
седемстотин и дванадесет хилядни процента) в
идеални части от общите части на сградата,
представляващи 9, 97 (девет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв. м /без подпокривните тераси
на кота +15.10 (плюс петнадесет цяло и десет
стотни) и +17.90 (плюс седемнадесет цяло и
деветдесет стотни)/ и ВЕДНО с прилежащите му
1, 712 % (едно цяло седемстотин и дванадесет
хилядни процента) в идеални части от правото
на строеж върху мястото, където е построена
сградата, представляващо гореописаното УПИ.
18. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.30 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
тридесет), разположен на етаж трети в Сграда 1
(едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой
нива на обекта: едно ; с площ 36, 83 кв.
м(тридесет и шест цяло и осемдесет и три
стотни) кв. м, прилежащи части 9, 23 кв. м(девет
цяло и двадесет и три стотни) кв. м, при съседи:
на същия етаж: 51500.506.95.1.31 ; под обекта:
51500.506.95.1.17; над обекта:
51500.506.95.1.33, идентичен с АТЕЛИЕ № 2
(две) на етаж 3 (трети) жилищен, кота + 9, 35
(плюс девет цяло и тридесет и пет стотни), със
застроена площ на ателието 36, 83 (тридесет и
шест цяло и осемдесет и три стотни) кв. м,
състоящо се от: стая, баня с тоалетна и тераса,
при граници: изток – външен зид, запад –
стълбище, север – външен зид, юг – коридор и
апартамент № 3, ВЕДНО с прилежащите му 1,
586 % (едно цяло петстотин осемдесет и шест
хилядни процента) в идеални части от общите
части на сградата, представляващи 9, 23 (девет
цяло и двадесет и три стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 1, 586 % (едно цяло
петстотин осемдесет и шест хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 19.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.31 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
тридесет и едно), разположен на етаж трети в
Сграда 1 (едно) с идентификатор
51500.506.95.1, брой нива на обекта: едно ; с
площ 57, 80 кв. м(петдесет и седем цяло и
осемдесет стотни) кв. м, прилежащи части 14, 78
кв. м(четиринадесет цяло и седемдесет и осем
стотни) кв. м, при съседи: на същия етаж:
51500.506.95.1.1, 51500.506.95.1.30 ; под обекта:
51500.506.95.1.18 ; над обекта:
51500.506.95.1.34, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
3 (три) на етаж 3 (трети) жилищен, кота + 9, 35
(плюс девет цяло и тридесет и пет стотни), със
застроена площ на апартамента 57, 80 (петдесет
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и седем цяло и осемдесет стотни) кв. м, състоящ
се от: спалня, дневна – кухня, баня с тоалетна,
тоалетна и две тераси, при граници: изток –
външен зид, северозапад – коридор, югозапад –
апартамент № 4, север – ателие № 2, юг –
външен зид, ВЕДНО с прилежащите му 2, 539 %
(две цяло петстотин тридесет и девет хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 14, 78 (четиринадесет
цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 2, 539 % (две цяло
петстотин тридесет и девет хилядни процента) в
идеални части от правото на строеж върху
мястото, където е построена сградата,
представляващо гореописаното УПИ. 20.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор
51500.506.95.1.1 (пет едно пет нула нула точка
пет нула шест точка девет пет точка едно точка
едно), разположен на етаж трети в Сграда 1
(едно) с идентификатор 51500.506.95.1, брой
нива на обекта: едно ; с площ 69, 53 кв.
м(шестдесет и девет цяло и петдесет и три
стотни) кв. м, прилежащи части 3, 115 % (три
цяло сто и петнадесет хилядни процента) от
общите части на сградата, при съседи: на същия
етаж: 51500.506.95.1.2, 51500.506.95.1.31 ; под
обекта: 51500.506.95.1.19 ; над обекта:
51500.506.95.1.35, идентичен с АПАРТАМЕНТ №
4 (четири) на етаж 3 (трети) жилищен, кота + 9,
35 (плюс девет цяло и тридесет и пет стотни),
със застроена площ на апартамента 69, 53
(шестдесет и девет цяло и петдесет и три
стотни) кв. м, състоящ се от: спалня, дневна –
кухня, баня с тоалетна и тераса, при граници:
североизток – апартамент № 3, северозапад –
коридор, югоизток – външен зид, югозапад –
апартамент № 5, ВЕДНО с прилежащите му 3,
115 % (три цяло сто и петнадесет хилядни
процента) в идеални части от общите части на
сградата, представляващи 18, 13 (осемнадесет
цяло и тринадесет стотни) кв. м /без
подпокривните тераси на кота +15.10 (плюс
петнадесет цяло и десет стотни) и +17.90 (плюс
седемнадесет цяло и деветдесет стотни)/ и
ВЕДНО с прилежащите му 3, 115 % (три цяло
сто и петнадесет хилядни процента) в идеални
части от правото на строеж върху мястото,
където е построена сградата, представляващо
гореописаното УПИ.
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