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„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД 

продава свой собствен недвижим имот: 

 

 РЕСТОРАНТ „РОПОТАМО”, находящ се в гр. София, ж.к. „Яворов”, бул. 

„Цариградско шосе” № 63, който съгласно предходен придобивен нотариален акт е 

със застроена площ от 621,20 (шестстотин двадесет и едно цяло и двадесет стотни) 

кв. м. и разгъната застроена площ от 1681,85 (хиляда шестстотин осемдесет и едно 

цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м., състоящ се от ресторантски блок, кухненски 

блок и административно-битова част, разположени в сутерен, първи и втори етаж, 

заедно със съответните идеални части от общите части на сградата; и  

26.691% идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (притежаван в 

съсобственост със Столична Община), описан в предходен придобивен акт – 

Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, вписан в 

Служба по вписванията – София с акт № 221, том XXII, вх. рег. № 58057/20.12.2004 г., 

като УПИ II (втори) – за жилищно строителство и КОО, кв. 9 (девети), м. ж.к. „Яворов”, 

находящ се в гр. София, район „Слатина”, с площ 4887 (четири хиляди осемстотин 

осемдесет и седем) кв.м., при граници на поземления имот: север – УПИ I (първи) – 

за озеленяване, изток – вътрешноквартална улица, юг – локално платно на бул. 

„Цариградско шосе”, запад – ул. „Михай Еминеску”, съгласно одобрен регулационен 

план със заповеди № 111/06.01.1958 г. и № РД 09-50-462/15.08.1997 г. без 

построените в поземления имот сгради, като съгласно скица, издадена на 21.01.2014 

г. от СО – Район „Слатина” от който урегулиран поземлен имот със заповед № РД 09 

– 50-744/26.06.2007 г, са обособени два урегулирани поземлени имоти, а именно:  

- УПИ III (трети) - за ЖС, КОО от кв. 9 (девети) по регулационния план на м. „ж.к. 

Яворов” – гр. София, с площ от 2851 кв.м. (две хиляди осемстотин петдесет и един 

квадратни метра), при граници на поземления имот : север – УПИ I (първи) - за 

озеленяване, изток – вътрешноквартална улица и УПИ IV (четвърти) – за ЖС, КОО, юг 

– локално платно на бул. „Цариградско шосе”, запад - ул. „Михай Еминеску”, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.704.534 по действащите за 

района кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед No РД-18-

138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: 

Незастроен имот за жилищни нужди, площ 2709 кв.м., стар номер 61, квартал 9, 

парцел III; и  

- УПИ IV (четвърти) - за ЖС, КОО от кв. 9 (девети) по регулационния план на м. „ж.к. 

Яворов” – гр. София, с площ от 2073 кв.м. (две хиляди и седемдесет и три квадратни 

метра), при граници на поземления имот : запад и север - УПИ III (трети) - за ЖС, 

КОО, изток – вътрешноквартална улица, юг – локално платно на бул. „Цариградско 

шосе”, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.704.535 по 

действащите за района кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед No РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на 
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трайно ползване: Високо застрояване (над 15 m), площ 2014 кв.м., квартал 9, парцел 

IV.  

 

ЦЕНА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ: 941 400 EUR 

 

Тел. за контакт и запитвания: 0894 332 685 и 0878 429 861 
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