
   Р   Е   Г   И   С   Т   Ъ   Р       

                                           
 за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград   през 2014г. 

 

І.Продажби по реда на чл.35 от ЗОС 

№ 

по 

ре

д 

Наименование на обекта 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

Сгради 

ЗП и 

РЗП в 

Кв.м. 

 

Стойност 

земя 

лева 

С-т 

сгради 

лв. 

Данъчна 

оценка 

лева 

Цена по 

Решение 

на Об.С, 

без ДДС 

Обща  

Продажна 

цена лева 

без ДДС 

Договор за  

продажба 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 

1. УПИ ХХІІІ-за 

обществено 

обслужващи 

дейности, 

представляващ 

празен, незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, с 

уредени 

регулационни 

сметки, целият с 

урегулирана площ 

от 508,00кв.м.,  в 

кв.3 с.Боженица, 

АОС №1978/14г. 

чл.35,  ал.1  

от   ЗОС, 

т.106  от 

Решение 

№5/30.01.201

4г. на ОбС, 

Решение 

№49/27.02.20

14г. на ОбС , 

Протокол от 

04.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8/21.03.2014г

.  и З-д №ОС-

10/08.04.2014

г.   

Иван Данаилов 

Петров  

 
 

508.00 - 2032.00 - 1113.70 2032.00 2035,00   09.04.2014 

 

2.           ПИ с идетиф. 

05815.303.123 от 

1100кв.м.  по 

КККР на 

гр.Ботевград , 

представляващ 

УПИ ХVІІІ-

общ.,празен, 

на     чл.35,  

ал.1  от   

ЗОС, 

Програма…. 

за 2014г., 

одобрена с 

Решения 

№5/30.01.14г

„ПЕРФЕКТА 

ПРИНТ” ЕООД  

1100.00 - 63800.00 - 7577.50 63800.00 63805,00 23.04.2014 



незастроен в 

кв.202/до 

болницата/ по РП 

на гр.Ботевград 

 

АОС №1337/2012г. 

и 

№49/27.02.14

г. на ОбС,  , 

Протокол от 

търг на 

04.04.14г. по  

З-д №ОС-

8/21.03.14г. и 

З-д №ОС-

9/08.04.14г.   
3 Поземлен имот 

№067041 с площ от 

0.840/нула цяло 

осемстотин и 

четиридесет/дка с 

НТП: ливада, ІV 

/четвърта/категори

я, местност Зелена 

бара, землището на 

с.Литаково 

АОС№ 1524/13г. 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., одоб. 

с Решение 

№5/30.01.14г

. и 

№251/04.11.1

3г. на ОбС , 

Прот. търг на 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г.   

Венета Илиева 

Стоянова  

840.00 - 420.00 - 63.50 420.00 440,00 30.04.2014 

4 Поземлен имот 

оземлен имот /ПИ/ 

№156017 с  площ 

от 1.499дка, начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: осма; 

местност 

  чл.35,  ал.1  

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., по 

Реш. 

№5/30.01.14г

. на ОбС, 

Решение 

№251/04.11.2

ЕТ”Стефан 

Пелов”  

1.499дка - 419.72 - 52.47 419.72 420.00 30.04.2014 



"УШИТЕ", в 

с.Скравена, 

013г. на ОбС 

, Протокол от 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г. и З-

д №ОС-

12/2014г. 
5 Поземлен имот 

/ПИ/ №156029 с  

площ от 3.002дка, 

начин на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия:осма;  

местност 

"УШИТЕ", 

с.Скравена 

чл.35,  ал.1  

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., по 

Реш. 

№5/30.01.14г

. на ОбС, 

Решение 

№251/04.11.2

013г. на ОбС 

, Протокол от 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г. и З-

д №ОС-

12/2014г. 

ЕТ”Стефан 

Пелов”  

3.002 - 840.56 - 120.83 840.56 841.00 30.04.2014 

6 Поземлен имот 

/ПИ/ №156006 с  

площ от 3.662дка, 

начин на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия:осма; 

местност 

"УШИТЕ", 

чл.35,  ал.1  

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., по 

Реш. 

№5/30.01.14г

. на ОбС, 

Решение 

№251/04.11.2

ЕТ”Стефан 

Пелов”  

3.662дка - 1025.36 - 128.17 1025.36 1026.00 30.04.2014 



с.Скравена 013г. на ОбС 

, Протокол от 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г. и З-

д №ОС-

12/2014г. 
7 Поземлен имот 

/ПИ/ №163039с  

площ от 1.299дка, 

начин на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия:осма; м. 

"УШИТЕ", в 

с.Скравена 

чл.35,  ал.1  

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., по 

Реш. 

№5/30.01.14г

. на ОбС, 

Решение 

№251/04.11.2

013г. на ОбС 

, Протокол от 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г. и З-

д №ОС-

12/2014г. 

ЕТ”Стефан 

Пелов”  

1.299дка - 363.72 - 45.47 363.72 364.00 30.04.2014 

8 Поземлен имот 

/ПИ/ №170154 с  

площ от 1.199дка, 

начин на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия:шеста, м. 

"КОНАРЕВЕЦ", в 

с.Скравена 

чл.35,  ал.1  

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., по 

Реш. 

№5/30.01.14г

. на ОбС, 

Решение 

№251/04.11.2

ЕТ”Стефан 

Пелов”  

1.199дка - 508.58 - 111.69 508.58 510.00 30.04.2014 



013г. на ОбС 

, Протокол от 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г. и З-

д №ОС-

12/2014г. 
9 Поземлен имот 

/ПИ/ №160001 с  

площ от 12.613 дка 

начин на трайно 

ползване:  нива, 

категория при 

неполивни 

условия:осма; м. 

"ПЕНКИНСКИ 

ГРАДЕЖ,  

с.Скравена 

чл.35,  ал.1  

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., по 

Реш. 

№5/30.01.14г

. на ОбС, 

Решение 

№251/04.11.2

013г. на ОбС 

, Протокол от 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г. и З-

д №ОС-

12/2014г. 

ЕТ”Стефан 

Пелов”  

12.613дк

а 

- 3531.64 - 551.82 3531.64 3600.00 30.04.2014 

10 Поземлен имот 

/ПИ/ №161002с  

площ от 4.819дка, 

начин на трайно 

ползване:  нива, 

категория при 

неполивни 

условия:осма; м. 

"ПЕНКИНСКИ 

ГРАДЕЖ", 

чл.35,  ал.1  

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., по 

Реш. 

№5/30.01.14г

. на ОбС, 

Решение 

№251/04.11.2

ЕТ”Стефан 

Пелов”  

4.819дка - 1349.32 - 193.96 1349.32 1350.00 30.04.2014 



с.Скравена 013г. на ОбС 

, Протокол от 

08.04.2014г. 

по З-д №ОС-

8а/2014г. и З-

д №ОС-

12/2014г. 
11 Поземлен имот 

/ПИ/ 

№019025/нула, 

едно, девет, нула, 

две, пет/ с  площ от 

2.009/ два дка, 

девет хилядни/дка, 

начин на трайно 

ползване: ливада, 

категория при 

неполивни 

условия:седма;  

местност 

"ДРЪСТИЛА", 

землището на 

с.КРАЕВО 

на  чл.35,ал.1 

от ЗОС, 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., одоб. 

с Решение 

№5/30.01.201

4г. на ОбС и 

Реш. №81 от 

27.03.2014г., 

Протокол от 

18.09.2014г. 

по З-д №ОС-

28/05.09.2014

г. и З-д 

№ОС-31 от 

23.09.2014г 

Пламена 

Викторова 

Фампарска  

2.009дка - 67.50 - 67.50 990.00 2405.00 06.10.2014г 

12 Поземлен имот 

/ПИ/ 

№019068/нула, 

едно, девет, нула, 

шест, осем/ с  площ 

от 2.660/ два дка, 

шестстотин  и 

шестдесет  

хилядни/дка, 

начин на трайно 

на  чл.35,ал.1 

от ЗОС, 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., одоб. 

с Реш ение 

№5/30.01.201

4г. на ОбС и 

Реш. №81 от 

27.03.2014г., 

Пламена 

Викторова 

Фампарска  

2.660дка - 89.40 - 89.40 1305.00 3105.00 06.10.2014г 



ползване: ливада, 

категория при 

неполивни 

условия:седма;  

 м. "ДРЪСТИЛА", 

с.КРАЕВО 

Протокол от 

18.09.2014г. 

по З-д №ОС-

28/05.09.2014

г. и З-д 

№ОС-31 от 

23.09.2014г 
13 . Поземлен имот 

/ПИ/ №019111 с 

площ от 3.889дка в 

местността „ 

Дръстила” , с 

трайно 

предназначение на 

територията : 

земеделска земя по 

чл.19 от ЗСПЗЗ ,  

ливада - VІІ-ма 

категория, в 

землището на 

с.Краево 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., одоб. 

с Р-е 

№5/2014г. на 

ОбС,Решени 

№81/27.03.14

г. , Протокол 

от 14.10.14г. 

по Заповед 

№ОС-33 от 

06.10.14г. и 

Заповед 

№ОС-35 от 

17.10.14г 

Пламена 

Викторова 

Фампарска  

3.889 - 4600.00 - 130.70 4600.00 4605.00 27.10.2014 

14 Поземлен имот /ПИ/ 

№019174 с площ от 

3.001дка в 

местността „ 

Дръстила” , с 

трайно 

предназначение на 

територията : 

земеделска земя по 

чл.19 от ЗСПЗЗ ,  

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., одоб. 

с Р-е 

№5/2014г. на 

ОбС,Решени 

№81/27.03.14

г. , Протокол 

Пламена 

Викторова 

Фампарска  

3.001 - 3600.00 - 100.08 3600.00 3605.00 27.10.2014 



ливада - VІІ-ма 

категория, в 

землището на 

с.Краево 

от 14.10.14г. 

по Заповед 

№ОС-33 от 

06.10.14г. и 

Заповед 

№ОС-35 от 

17.10.14г 
15 Поземлен имот /ПИ/ 

№019178 с площ от 

3.742 дка, в м. „ 

Дръстила” , с 

трайно предназн. на 

територията : 

земеделска земя по 

чл.19 от ЗСПЗЗ ,  

ливада - VІІ-ма 

категория, в 

землището на 

с.Краево 

        

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

3,4,5,6 от 

Програма за 

2014г., одоб. 

с Р-е 

№5/2014г. на 

ОбС, Реш. 

№81/27.03.14

г. , Прот. от 

14.10.14г. по 

З-д №ОС-33 

от 06.10.14г. 

и З-д №ОС-

35 от 

17.10.14г.   

Пламена 

Викторова 

Фампарска  

3.742 - 4500.00 - 125.70 4500.00 4505.00 27.10.2014 

16 Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.5.71 с площ 

от 134.00 кв.м.  по 

КККР на 

гр.Ботевград , 

сТПТ:земеделска,

НТП:нива, с номер 

по предходен план 

005071, категория: 

чл.35,  ал.1  

от   ЗОС, т.92 

от Програма 

за 2014г.,  

Решение 

№254/30.10.1

4г. на 

ОбС,Протоко

л от 

проведен 

Даниел 

Добринов 

Тоновски  

134.00 - 1072.00 - 14,11 1072.00 1073.00 08.12.2014 



шеста търг с тайно 

наддаване  на 

04.12.2014г. 

по Заповед 

№ОС-

44/21.11.2014

г. и Заповед 

№ОС-

49/05.12.2014

г. за купувач  
17 ПИ №061063 с 

площ от 0.300дка,  

в местността 

„Полето”, с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Протокол от 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

за 

одобряване 

на купувач 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

0.300 - 200.00 - 25.52 200.00 201.00 15.12.14 

18 Поземлен имот 

/ПИ/ 

№064035/нула, 

шест, четири, нула, 

три, пет/ с площ от 

1.100/един дка и 

сто/ дка в 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

1.100 - 500.00 - 93.56 500.00 502.00 15.12.14 



местността „Бела 

грамада ”, с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

Протокол от 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

за 

одобряване 

на купувач 
19 Поземлен имот 

/ПИ/ 

№064285/нула, 

шест, четири, две, 

осем, пет/ с площ 

от 0.176/нула дка, 

сто седемдесет и 

шест хилядни/дка 

в местността „ 

Бела грамада” , с 

начин на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Протокол от 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

за 

одобряване 

на купувач 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

0.176 - 90.00 - 12.83 90.00 91.00 15.12.14 

20 Поземлен имот 

/ПИ/ 

№064325/нула, 

шест, четири, три, 

две, пет/ с площ от 

0.901/нула дка, 

деветстотин и 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., прета, 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

0.901 - 400.00 - 65.68 400.00 401.00 15.12.14 



един/дка в 

местността „ Бела 

грамада” , с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

Протокол от 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

за купувач 

21 Поземлен имот 

/ПИ/ 

№064327/нула, 

шест, четири, три, 

две, седем/ с площ 

от 1.500/един дка и 

петстотин/ дка в 

местността „Бела 

грамада ”, с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Протокол от 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

за купувач 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

1.500 - 700.00 - 109.35 700.00 702.00 15.12.14 

22 Поземлен имот 

/ПИ/ 

№064337/нула, 

шест, четири, три, 

три, седем/ с площ 

от 0.501/нула дка, 

петстотин и 

един/дка в 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Протокол от 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

0.501 - 250.00 - 36.52 250.00 252.00 15.12.14 



местността „ Бела 

грамада”, с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

за купувач 

23 Поземлен имот 

/ПИ/ №064360 с 

площ от 1.500/един 

дка и 

петстотин/дка в 

местността „Бела 

грамада”, с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Протокол от 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

за 

одобряване 

на купувач 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

1.500 - 700.00 - 109.35 700.00 701.00 15.12.14 

24 Поземлен имот 

/ПИ/ №064372с 

площ от 1.000дка в 

местността „Бела 

грамада ”, с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Протокол от 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

1.000 - 480.00 - 72.90 480.00 481.00 15.12.14 



неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

купувач 
25 Поземлен имот 

/ПИ/ №064420 с 

площ от 1.500дка в 

местността „ Бела 

грамада”, с начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория при 

неполивни 

условия: шеста, в 

землището на 

с.Радотина 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

Решение 

№230/31.10.1

3г. на ОбС, 

Протокол от 

търг  от 

04.12.2014г. 

по  З-д №ОС-

44/21.11.14г. 

и З-д №ОС-

48/05.12.14г.  

купувач 

Пламена 

Викторова 

Фампарска   

1.500 - 700.00 - 109.35 700.00 701.00 15.12.14 

26 Самостоятелен 

обект в сграда с 

идентификатор  

05815.301.264.1.4по  

КККР на 

гр.Ботевград, от 

652.55кв.м., в сграда 

№1/едно/ със ЗП-

814кв.м.,построена 

през 1973г. в ПИ с 

идентификатор 

05815.301.264, с 

чл.35, ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

приета с 

Решение 

№5/30.01.201

4г. и Р-я 

№230/2014г. 

и 

№240/2014г. 

на ОбС по  

МЕЖДУНАРО

ДНО ВИСШЕ 

БИЗНЕС 

УЧИЛИЩЕ – 

гр.Ботевград,  

253/ 

1460 

ид.ч. 

652.55 3542.00 187237.00 186887.80 190779.00 190779.00 15.12.14г. 



площ от 

1460.00кв.м., с 

предназначение на 

самостоятелния 

обект: за 

обслужваща 

дейност, за битови 

услуги, брой нива 

на обекта:1; 

253/1460 ид. ч. от 

ПИ с   идент.  

05815.301.264  по  

КККР  гр.Ботевград 

Заповед 

№ОС-

37/07.11.2014

г. ,   Заповед 

№ОС-

46/2014г. и 

заповед № 

ОС-47/2014г. 

27 Самостоятелен 

обект в сграда с 

идентификатор  

05815.301.264.1.3 по  

КККР на 

гр.Ботевград, от 

652.55кв.м., в сграда 

№1 със ЗП-814кв.м., 

в ПИ с идент. 

05815.301.264, с 

площ от 1460кв.м., с 

предназначение: за 

обслужваща 

дейност, за битови 

услуги, брой нива 

на обекта:1, 

253/1460 ид. ч. от 

ПИ с   идент.  

05815.301.264  по  

КККР  гр.Ботевград 

чл.35, ал.1 от 

ЗОС, 

Програма за 

2014г., 

приета с 

Решение 

№5/30.01.201

4г. и Р-я 

№230/2014г. 

и 

№240/2014г. 

на ОбС по  

Заповед 

№ОС-

37/07.11.2014

г. ,   Заповед 

№ОС-

46/2014г. и 

заповед № 

ОС-47/2014г. 

МЕЖДУНАРО

ДНО ВИСШЕ 

БИЗНЕС 

УЧИЛИЩЕ – 

гр.Ботевград,  

253/ 

1460  

ид.ч. 

652.55 3542.00 187237.00 186887.80 190779.00 190779.00 15.12.14 

    



ІІ.Право на строеж 

 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

Сгради 

ЗП и РЗП 

в Кв.м. 

Стойност  

земя    

лева 

Стойнос

т сгради 

лв. 

Данъчна 

оценка 

лева 

Пазарна 

цена по 

Решение 

на ОбС 

Обща  

Продаж-

на цена 

лева 

Договор за  

продажба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Право на строеж за 

пристрояване върху 

терен с площ от 

3.56кв.м. от имот с 

идентификатор 

05815.301.113 по 

КККР на 

гр.Ботевград, с цел 

реализиране на 

инвестиционен 

проект 

преустройство и 

промяна на 

предназначението на 

част от банков офис 

в кафе-аперитив и 

сладкарница на  

приземният етаж на 

сграда 

идентификатор 

05815.301.113.22 по 

КККР  на Ботевград 

чл.38,ал.2 

отЗОС,  

Решение 

№166/26.06

.2014г.  на 

ОбС-

Ботевград и 

Заповед № 

ОС-

24/17.07.14

г., 

ЕТ”Росто-

Стоян 

Христов”  

3.56 - 2200.00 - 108.70 2200.00 2200.00 29.07.2014г 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             



ІІІ.Делби по реда на чл.36 от ЗОС 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

Сгра

ди 

ЗП и 

РЗП 

в 

Кв.м

. 

 

Стойност 

земя 

лева,  

без ДДС 

Сто

йнос

т 

сгра

ди 

лв. 

 

 

Данъчна 

 оценка 

лева 

Пазарна 

 цена по 

решение 

на ОбС 

в лева 

Обща  

Продажн

а цена 

лева 

Договор за  

продажба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.         Терен  площ от 

10/десет/кв.м., влизащ по 

регулация в УПИ І-436 в 

кв.73 в с.Скравена 

чл.36, ал.1, т.2 

от ЗОС, 

Програма 

допълнена с  

Реш. №84 от 

27.03.14 на ОбС  

и Реш. №115 от 

24.04. 14г.   

озаповед №ОС-

18 от 04.06.14г 

Тони Иванов 

Тодоров  и 

Яни Иванов 

Тодоров   

10.00 - 210.00 - 45.20 210.00 210.00 27.06.14 

2.  

Терен с  площ от 

97.00кв.м., влизащ по 

регулация в УПИ ХХІІІ-

985 в кв.1/едно/, целият с 

урегулирана площ от 

317.00кв.м.,  по плана на 

с.Врачеш 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма 

по Решение 

№1/31.01.201

4г., раздел 

V, таблица 

№7, точка 7,  

Решение 

№227/2013г.   

и Решение 

№50/27.02.20

14г.  и з-д 

№ОС-

36/31.10.14г. 

ФЛАДЕКС” 

ЕООД  

97.00 - 2910.00 - 438.00 2910.00 2910.00 03.11.2014г 

3. Терен с  площ от 

335.00/триста, тридесет и 

пет/кв.м., влизащ по 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Решение 

Татяна 

Любомиров

а Николова ,  

335.00 - 2680.00 - 699.50 2680.00 2680.00 06.10.14г 



регулация в УПИ ІV-

12/четири-дванадесет/ в 

кв.9/девет/, целият с 

урегулирана площ от 

820.00/осемстотин и 

двадесет/кв.м.,  по плана 

на с.Краево 

№1/31.01.14г

., допълнена 

с  Решение 

№84/27.03.14

г.  , Решение 

№116/24.04.1

4г. №ОС-

27/28.08.2014

г. 
4. Терен с  площ от 

36.00/тридесет и 

шест/кв.м., влизащ по 

регулация в УПИ ІІІ-

11/три-единадесет/ в 

кв.9/девет/, целият с 

урегулирана площ от 

790.00/седемстотин и 

деветдесет/кв.м.,  по 

плана на с.Краево 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Решение 

№1/31.01.14г

., с  Решение 

№135/29.05.2

014г.  , 

Решение 

№185/26.06.1

4г. и заповед 

№ОС-

26/28.08.14г. 

Татяна 

Любомиров

а Николова 

Валентина 

Любенова 

Георгиева  

Юлия 

Любенова 

Стаменова  

36.00 - 288.00 - 82.10 288.00 288.00 06.10.14г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


