
   Р   Е   Г   И   С   Т   Ъ   Р       

                                           
 за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград   през 2015г. 

 

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. ПИ05815.305.560 с 

площ 2368.00кв.м.  

КККР на 

гр.Ботевград,ТПТ: 

урбанизирана,НТП

: за друг вид 

производствен, 

складов обект, 

номер по 

предходен план : 

УПИ ХVІІ-3516 – 

за производствена, 

складова и 

обслужваща 

дейност  в квартал 

236по РП  на 

гр.Ботевград, 

заедно с сграда с 

идентификатор 

05815.305.560.1 ЗП 

- 464.00кв.м., 

изградена през 

1986г. 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, т. 30 от 

таблица 2 на 

раздел ІІІ.Б. 

от Програма 

за 2015 г. , 

одобрена с 

решение 

№284/2014г. 

на ОбС 

Решение 

№49/2014г. 

на ОбС търг 

с тайно 

наддаване  на 

10.02.2015г. 

проведен  по  

заповед 

№ОС-

1/09.01.2015г

. и Заповед 

№ОС-

9/12.02.2015г 

 

„К и Н 

 ФОРЕСТ 

КОМЕРС” 

ЕООД  

2368.00 ЗП-464. 68700.0 25800.0 86365.70 94430.00 94500.00 13.02.2015 



2. Поземлен имот № 

050264 от 4500.00 

кв.м., с НТП: 

почивен дом, с 

застроените в него: 

едноетажна 

масивна сграда 

столова със ЗП-

162.00кв.м. и 5/пет/ 

броя бунгала всяко 

едно със ЗП-

19.00кв.м., 

построени 1985г., в 

м. Селището, 

с.Рашково 

АОС № 631 от 

09.09.2004г  

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

2 , точка 11 

от Програма 

за 2015г., 

одобрена с 

Решение 

№284/14г.  и 

№9/2015г. на 

ОбС, търг с 

тайно по З-д 

№ОС-8/15г. 

и З-д №ОС-

17/27.02.2015 

Виктор 

Данаилов 

Главинов  

4500.00 ЗП-162 9755.00 36250.00 

Столова 

13000.00 

5/пет/ 

бунгала 

13435.90 59000.00 59005,00   27.02.2015 

 

3 ПИ 05815.303.147 

по КККР на 

гр.Ботевград, с 

площ от 

6674.00кв.м., 

ТПТ:урбанизирана

НТП: за друг вид 

застрояване, номер 

по предходен план 

кв.204, парцел ІІІ, 

адрес:гр.Ботевград

, ул.”Цар Иван 

Шишман” 

 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, т. 92 от 

таблица 2 на 

раздел ІІІ.Б. 

от Програма 

за 2015 г. , по 

решение 

№284/14г. на 

ОбСрешение 

№210/2014г. 

З-д №ОС-

13/2015г. 

„НИКСМЕТАЛ 

ГРУП” ЕООД  

6674.00 - 348080.0 - 50107.10 348000.0 348080.0 27.02.2015 

 

4 ПИ 05815.48.74 по 

КККР на 

гр.Ботевград, с 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

2 , точка 95 

Светлозар  

Николов 

Божилов  

84.00 - 84.00 - 8.80 84.00 85.00 27.02.2015г. 



площ от 84.00 

/кв.м., трайно 

предназначение на 

територията 

:земеделска; начин 

на трайно 

ползване:нива, 

местност Широко 

ливаде, община –

Ботевград, 

от Програма 

за 2015г., 

одобрена с 

Решение 

№284/2014г. 

на ОбС-

Ботевград,  

Решение 

№9/2015г. на 

ОбС, Заповед 

№ОС-

16/2015г.   
5 ПИ №019180 с 

площ от 7.506дка в 

местността „ 

Дръстила”, с 

трайно 

предназначение на 

територията: 

земеделска земя по 

чл.19 от ЗСПЗЗ, 

начин на трайно 

ползване: ливада - 

VІІ-ма категория, 

в землището на 

с.Краево 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

7 , точка 3 от 

Програма за 

2015г., 

одобрена с 

Решение 

№284/2014г. 

на ОбС- 

Решение 

№9/29.01.201

5г. на търг с 

тайно 

наддаване  на 

24.02.2015г. 

по Заповед 

№ОС-

8/12.02.2015г 

 

Соня 

Богомилова 

Лазарова  

7506.00 - 4000.00 - 252.20 4000.00 4005.00 27.02.2015г 

6 ПИ №019156с 

площ от 13.797дка 

в местността „ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

7 , точка 3 от 

Соня 

Богомилова 

Лазарова  

13797.0 - 7000.00 - 463.60 7000.00 7005.00 27.02.2015г 



Дръстила”, с 

трайно 

предназначение на 

територията: 

земеделска земя по 

чл.19 от ЗСПЗЗ, 

начин на трайно 

ползване: ливада - 

VІІ-ма категория, 

в землището на 

с.Краево 

Програма за 

2015г., 

одобрена с 

Решение 

№284/2014г. 

на ОбС- 

Решение 

№9/29.01.201

5г. търг с 

тайно 

наддаване  на 

24.02.2015г. 

по Заповед 

№ОС-

8/12.02.2015г 
7 ПИ 05815.305.557 

от 868.00кв.м.  по 

ККР гр.Ботевград, 

ТПТ: урбаниз., 

НТП: за друг вид 

производствен, 

складов обект, 

номер по 

предходен план : 

УПИ ХІV-3516 – за 

производствена, 

скл. и обсл дейност  

в кв. 236 

гр.Ботевград, с 

попадащата в 

имота  масивна 

сграда с идент. 

05815.305.557.1 със 

ЗП - 444.00 кв.м., 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, т. 30 от 

таблица 2 на 

раздел ІІІ.Б. 

от Програма 

за 2015 г. , 

одобрена с 

решение 

№284/2014г. 

на ОбС 

Решение 

№49/27.02.20

14г. търг с 

тайно на 

10.02.2015г. 

проведен  по  

заповед 

№ОС-

1/09.01.2015г

           „КОЛЕВ-

57-

БОТЕВГРАД” 

ЕООД  

2368.00 464.00 28660.00 49495.00 71870.50 78140.00 78155.00 13.03.2015г 



изградена през 

1986г., бр етажи:1 

предназначение : 

промишлена сгр. 

. и Заповед 

№ОС-

9/12.02.2015г 

за одоб. на 

купувач   
8 Поземлен имот 

№320001 с площ от 

832.00кв.м., трайно 

предназначение на 

територията 

:земеделска; начин 

на трайно 

ползване: нива, 

кат.:шеста,  м. 

Клисурата, 

с.Врачеш 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

4, точка 32 от 

Прог.за2015г  

с Решения 

№284/18.12.2

014г.  и  

№10/2015г.. 

по З-д №ОС-

18/2015г. и З-

д №ОС-

21/2015г.  за 

купувач 

Петко Иванов 

Боновски  

832.00 - 500.00 - 60.70 500.00 502.00 12.03.2015г. 

9 Самостоятелен 

обект с идент. 

05815.301.114.4.7   

по КККР на 

гр.Ботевград, с 

площ от 

222.00кв.м. кв.м., 

находящ се в 

сграда №4, 

построена 1972г., 

разположена в ПИ 

05815.301.114, с 

предназначение:за 

друг вид 

самостоятелен 

обект в сграда, с 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, т. 28 от 

таблица 2 на 

раздел ІІІ.Б. 

от Програма 

за 2015 г. , по 

реш.№284/18

.12.2014г. на 

ОбС, Реш. 

№47/26.02.20

15г. на ОбС 

за актуална 

пазарна цена, 

Протокол от 

търг с тайно 

наддаване  на 

„ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСК

А ПОМОЩ-

САНТЕ” ООД  

- 222.00 - 176800.00 61175.90 176800.00 180000.00 16.04.2015г. 



адрес:гр.Ботевград

, ул.”Севаст 

Огнян” №1, ет.2, 

заедно с 

прилежащото 

избено помещение 

към него с площ от 

160.00кв.м., както 

и с 55,889% ид.ч. 

от об.ч. на сградата 

и от съответното 

право на строеж 

25.03.2015г. 

по З-д №ОС-

23/13.03.2015

г. и З-д 

№ОС-

27/30.03.2015

г. за одобр. 

на купувач   

10 Поземлен имот 

№280.021  с площ 

от 1297.75 кв.м., в 

кадастрален район 

280 по плана на 

местността 

„Конопище” в 

землището на 

с.Новачене 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

4, точка 32 от 

Програма за 

2015г., по 

Решение 

№284/2014г. 

на ОбС-и 

решение 

№10/29.01.20

15г. З-д 

№ОС-

21/2015г.   

Радослава 

Петрова 

Цекова  

1297.75 - 3000.00 - 45.40 3000.00 3000.00 14.04.2015 

11 Поземлен имот 

№162005/едно, 

шест, две, нула, 

нула, пет/  с площ 

от 2.002/два дка и 

две хилядни/дка, 

трайно 

предназначение на 

територията : 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, таблица 

3, точка 34 от 

Програма за 

2015г., 

одобрена с 

Решение 

№284/18.12.2

014г. на ОбС 

            Васил 

Петров Василев  

2002.00 - 700.00 - 80.58 700.00 705.00 14.05.2015 



земеделска; начин 

на трайно 

ползване: нива, 

категория на 

земята : осма,  м. 

„Пенкински 

градеж”с.Скравена 

Протокол от 

търг с тайно 

наддаване  на 

05.05.2015г. 

по З-д №ОС-

37/24.04.15г. 

и З-д №ОС-

40/08.05.15г.   
12 Поземлен имот 

№569130/пет, шест, 

девет, едно, три, 

нула/ целият с площ 

от 0.445/нула дка, 

четиристотин, 

четиридесет и 

пет/дка,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КОЙЧОВ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

445 - 189.00 - 36.00 189.00 190.00 23.06.2015г 

13 Поземлен имот 

№568043 с площ от 

0.179/нула дка, сто, 

седемдесет и 

девет/дка,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КОЙЧОВ ДОЛ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ, 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

Радослав 

Василев Наков  

179 - 76.00 - 14.50 76.00 77.00 23.06.2015г 



№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
14 Поземлен имот 

№568313/пет, шест, 

осем, три, едно, три/ 

целият с площ от 

0.546дка,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КЪСИЯ ДОЛ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

546 - 232.00 - 48.60 232.00 233.00 23.06.2015г 

15 Поземлен имот 

№568225/пет, шест, 

осем, две, две, пет/ 

целият с площ от 

0.390дка,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КЪСИЯ ДОЛ",  

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.15 

търг с тайно  

на 11.06.15г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

390 - 166.00 - 31.60 166.00 167.00 23.06.2015г 

16 Поземлен имот 

№568185 площ от 

0.468дка,  начин на 

трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Реш. 

Радослав 

Василев Наков  

468 - 199.00 - 68.80 199.00 200.00 23.06.2015г 



, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КЪСИЯ ДОЛ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно на 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
17 Поземлен имот 

№568090/пет, шест, 

осем, нула,  девет, 

нула/ целият с площ 

от 0.390дка,  начин 

на трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КЪСИЯ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков 

390 - 166.00 - 57.30 166.00 167.00 23.06.2015г 

18 Поземлен имот 

№566120 с площ от 

0.468,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ТЮТЮНОВ ДОЛ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

Радослав 

Василев Наков  

468 - 199.00 - 37.90 199.00 200.00 23.06.2015г 



г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
19 Поземлен имот 

№568049/пет, шест, 

осем, нула, четири, 

девет/ целият с 

площ от 0.234дка,  

начин на трайно 

ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КЪСИЯ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

234 - 99.00 - 34.40 99.00 100.00 23.06.2015г 

20 Поземлен имот 

№568043/пет, шест, 

осем, нула, четири, 

три/ целият с площ 

от 0.372дка,  начин 

на трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КЪСИЯ ДОЛ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

372 - 158.00 - 54.70 158.00 159.00 23.06.2015г 

21 Поземлен имот 

№568028/пет, шест, 

осем, нула, две, 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

Радослав 

Василев Наков  

390 - 166.00 - 57.30 166.00 167.00 23.06.2015г 



осем/ целият с площ 

от 0.390дка,  начин 

на трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"КЪСИЯ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
22 Поземлен имот 

№566082/пет, шест, 

шест, нула, осем, 

две/ целият с площ 

от 0.468/нула дка, 

четиристотин, 

шестдесет и 

осем/дка,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"ТЮТЮНОВ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

468 - 199.00 - 37.90 199.00 200.00 23.06.2015г 

23 Поземлен имот 

№566082/пет, шест, 

шест, нула, осем, 

две/ целият с площ 

от 0.390дка,  начин 

на трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

Радослав 

Василев Наков  

390 - 166.00 - 31.60 166.00 167.00 23.06.2015г 



местността 

"ТЮТЮНОВ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
24 Поземлен имот 

№566060/пет, шест, 

шест, нула, шест, 

нула/ целият с площ 

от 0.273 дка,  начин 

на трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ТЮТЮНОВ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

273 - 116.00 - 22.10 116.00 117.00 23.06.2015г 

25 Поземлен имот 

№566055/пет, шест, 

шест, нула, пет, пет/ 

целият с площ от 

0.390дка,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ТЮТЮНОВ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390 - 166.00 - 31.60 166.00 167.00 23.06.2015г 



26 Поземлен имот 

№566054/пет, шест, 

шест, нула, пет, 

четири/ целият с 

площ от 0.273дка,  

начин на трайно 

ползване: нива, 

категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ТЮТЮНОВ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

273 - 116.00 - 22.10 116.00 117.00 23.06.2015г 

27 Поземлен имот 

№566053/пет, шест, 

шест, нула, пет, три/ 

целият с площ от 

0.326дка,  начин на 

трайно ползване: 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ТЮТЮНОВ ДОЛ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

326 - 139.00 - 26.40 139.00 140.00 23.06.2015г 

28 Поземлен имот 

№565057/пет, шест, 

пет, нула, пет, 

седем/ целият с 

площ от 0.780дка,  

начин на трайно 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

Радослав 

Василев Наков  

780 - 332.00 - 131.90 332.00 333.00 23.06.2015г 



ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността "СВЕТА 

ТРОИЦА", 

с.ТРУДОВЕЦ 

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
29 Поземлен имот 

№565013/пет, шест, 

пет, нула, едно, три/ 

целият с площ от 

0.780дка,  начин на 

трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността "СВЕТА 

ТРОИЦА", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

780 - 332.00 - 131.90 332.00 333.00 23.06.2015г 

30 Поземлен имот 

№564022/пет, шест, 

четири, нула, две, 

две/ целият с площ 

от 0.780дка,  начин 

на трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността "СВЕТА 

ТРОИЦА", 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

Радослав 

Василев Наков  

780 - 332.00 - 143.30 332.00 333.00 23.06.2015г 



землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
31 Поземлен имот 

№564017/пет, шест, 

четири, нула, едно, 

седем/ целият с 

площ от 0.468дка,  

начин на трайно 

ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността "СВЕТА 

ТРОИЦА", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

468 - 199.00 - 79.10 199.00 200.00 23.06.2015г 

32 Поземлен имот 

№564008/пет, шест, 

четири, нула, нула, 

осем/ целият с площ 

от 0.390дка,  начин 

на трайно ползване: 

изост.тр.насаж., 

категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността "СВЕТА 

ТРОИЦА", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

390 - 166.00 - 71.70 166.00 167.00 23.06.2015г 

33 Поземлен имот 

№561023/пет, шест, 

едно, нула, две, три/ 

целият с площ от 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

Радослав 

Василев Наков  

362 - 154.00 - 61.20 154.00 155.00 23.06.2015г 



0.362 дка,  начин на 

трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ГЕРГОВ ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
34 Поземлен имот 

№560135/пет, шест, 

нула, едно, три, пет/ 

целият с площ от 

0.234 дка,  начин на 

трайно ползване: 

изост.тр.насаждения

, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"РАЙЧОВ ДОЛ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

234 - 99.00 - 39.60 99.00 100.00 23.06.2015 

35 Поземлен имот 

№537087/пет, три, 

седем, нула, осем, 

седем/ целият с 

площ от 0.576дка,  

начин на трайно 

ползване нива, 

категория при  

неполивни условия: 

пета, находящ се в 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

Радослав 

Василев Наков  

576 - 282.00 - 64.90 282.00 283.00 23.06.2015 



местността 

"ПЛЮСКАЧ", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
36 Поземлен 

имот№523253/пет, 

две, две, две, пет, 

три/ целият с площ 

от 0.234/нула дка, 

двеста, тридесет и 

четири/ дка,  начин 

на трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ШУМАКА", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

234 - 99.00 - 19.00 99.00 100.00 23.06.2015 

37 Поземлен имот 

№523252/пет, две, 

две, две, пет, две/,  

целият с площ от 

0.390дка,  начин на 

трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, находящ се в 

местността 

"ШУМАКА", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

390 - 166.00 - 31.60 166.00 167.00 23.06.2015 

38 Поземлен имот 

№522140/пет, две, 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 
Радослав 

Василев Наков  

12588 - 3525.00 - 289.50 3525.00 3526.00 23.06.2015г 



две, едно, четири, 

нула/  целият с 

площ от 12.588дка,  

начин на трайно 

ползване ливада, 

категория при  

неполивни условия: 

осма, находящ се в 

местността 

"СКРАВЕНСКОТО 

с.ТРУДОВЕЦ 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
39 Поземлен имот 

№522134/пет, две, 

две, едно, три, 

четири/  целият с 

площ от 1.624дка,  

начин на трайно 

ползване ливада, 

категория при  

неполивни условия: 

осма, находящ се в 

местността 

"СКРАВЕНСКОТО"

, землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

1624 - 455.00 - 37.40 455.00 456.00 23.06.2015г 

40 Поземлен имот 

№522132 с площ от 

3.51дка,  начин на 

трайно ползване 

ливада, категория 

при  неполивни 

условия: осма, 

находящ се в 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

Радослав 

Василев Наков 

3 

3510 - 983.00 - 80.70 983.00 984.00 23.06.2015г 



местността 

"СКРАВЕНСКОТО"

, землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
41 Поземлен имот 

№522049   с площ 

от 0.624 дка,  начин 

на трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

осма, в местността 

"СКРАВЕНСКОТО"

, землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

624 - 175.00 - 21.80 175.00 176.00 23.06.2015г 

42 Поземлен имот 

№522044 с площ от 

1.170дка,  начин на 

трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

осма, в местността 

"СКРАВЕНСКОТО"

, землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

1170 - 328.00 - 41.00 328.00 329.00 23.06.2015г 



43 Поземлен имот 

№522025/пет, две, 

две, нула, две, пет/ 

целият с площ от 

0.664/нула  дка,  

шестстотин, 

шестдесет и четири 

хилядни/ дка,  начин 

на трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

осма,  в местността 

"СКРАВЕНСКОТО 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

664 - 186.00 - 20.90 186.00 187.00 23.06.2015г 

44 Поземлен имот 

№521052/пет, две, 

едно, нула, пет, две/ 

целият с площ от 

1.560/един  дка,  

петстотин  и 

шестдесет хилядни/ 

дка,  начин на 

трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста, в местността 

"ЧИФЛИКА", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

1560 - 663.00 - 113.70 663.00 664.00 23.06.2015г 

45 Поземлен имот 

№521051/пет, две, 

едно, нула, пет, 

едно/ целият с площ 

от 0.780/нула  дка,  

седемстотин  и 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

Радослав 

Василев Наков  

780 - 332.00 - 63.20 332.00 333.00 23.06.2015г 



осемдесет хилядни/ 

дка,  начин на 

трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста,  в местността 

"ЧИФЛИКА", 

с.ТРУДОВЕЦ 

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   
46 Поземлен имот 

№521002/пет, две, 

едно, нула, нула, 

две/ целият с площ 

от 3.120/три  дка,  

сто и двадесет 

хилядни/ дка,  начин 

на трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

шеста,  в местността 

"ЧИФЛИКА", 

землището на 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

3120 - 1326.00 - 252.70 1326.00 1327.00 23.06.2015г 

47 Поземлен имот 

№520082/пет, две, 

нула, нула, осем, 

две/ целият с площ 

от 0.720дка,  начин 

на трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

осма, в местността 

"ПИШУРСКИ 

ДОЛ", 

с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

Радослав 

Василев Наков  

720 - 202.00 - 25.20 202.00 203.00 23.06.2015г 



№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

 
48 Поземлен имот 

№520081/пет, две, 

нула, нула, осем, 

едно/ целият с площ 

от 0.701/нула  дка,  

седемстотин и една 

хилядни/ дка,  начин 

на трайно ползване 

нива, категория при  

неполивни условия: 

осма,  в м. 

"ПИШУРСКИ 

ДОЛ", землището 

на с.ТРУДОВЕЦ 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, реш. 

№67/26.03.20

15г. на ОбС  

и Решение 

№92/20.04.20

15г. търг с 

тайно 

11.06.2015г. 

по З-д №ОС-

45/29.05.2015

г. и З-д 

№ОС-58 от 

16.06.2015г.   

Радослав 

Василев Наков  

701 - 196.00 - 24.50 196.00 197.00 23.06.2015г 

49 Поземлен имот 

№106003/едно, 

нула, шест, нула, 

нула, три/ с площ 

от 1.393/един дка 

триста деветдесет 

и три хилядни/дка, 
начин на трайно 

ползване ливада, 

категория при 

неполивни условия: 

ІV-та, находящ се в 

землището на 

с.Боженица 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, Раздел 

ІІІ.Б. от  

Програма за 

2015г., , 

допълнена с 

Решение 

№90/30.04.20

15г. на 

Общински 

съвет,Реш. 

№126/28.05. 

15г. З-д 

№ОС-

64/09.07.15г.   

„Планински 

рай 1”ЕООД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1393 - 3204.00 - 122.90 3204.00 3210,00 15.07.2015 



50 ПИ 

05815.301.111по 

КККР на 

гр.Ботевград, без 

застроената в него 

масивна 

сграда/съдебна 

палата/, с площ от 

1291.00кв.м.,ТПТ: 

урбанизирана, 

НТП: за админ. 

сграда, комплекс, 

УПИ VІІ, кв.65, 

гр.Ботевград 

чл.34, ал.4 от 

Закона за 

общинска 

собственост, 

Решение 

№2/19.01.2010г. 

на Общински 

съвет-Ботевград 

и Заповед 

№ОС-3 от 

15.01.2015г. 

МИНИСТЕРСТВО 

НА 

ПРАВОСЪДИЕТО  

1291.00 - БЕЗВЪЗ. - 20367.60 БЕЗВЪЗ. БЕЗВЪЗ. 06.03.2015 

51 Поземлен имот 

№641012/шест, 

четири, едно, нула, 

едно , две/ с площ 

от 2.000/два /дка, 
начин на трайно 

ползване ливада, 

категория при 

неполивни условия: 

осма,  в местност 

„Еловец”, 

землището на 

с.Новачене, община 

Ботевград 

чл.35,ал.1 от 

ЗОС, Раздел 

ІІІ.Б. от  

Програма за 

2015г., одобр. с 

Решение 

№284/18.12.201

4г. на ОбС-

Ботевград, 

допълнена с 

Решение 

№166/30.07.201

5г. на ОбС,  

№196/10.09.201

5г., Заповед 

№ОС-76/2015г.  

за одобряване 

на купувач 

„АЛФА АСТ” 2000 - 1600.00 - 1600.00 1605.00 1605.00 30.10.15 

 

 

 

 

 

 



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 

22.00кв.м. от имот с 

идентификатор 

05815.302.242 по 

КККР на 

гр.Ботевград, с цел 

разширяване на 

съществуващия 

търговски обект- с 

идентификатор 

05815.302.242.2 

чл.38,ал.2 

от ЗОС,  

Решение 

№69/26.03.

2015г.  на 

ОбС-

Ботевград и 

З-д № ОС-

46/01.06.20

15г. 

         Георги 

Иванов Илиев 

22.00 - 550.00 -  550.00 550.00 01.06.2015г 

2 Право на строеж за 

пристрояване върху 

терен с площ от 

28.00кв.м. от имот с 

идентификатор 

05815.302.243 по 

КККР на 

гр.Ботевград, с цел 

разширяване на 

съществуващия 

търг. обект с 

идентификатор 

05815.302.243.5 
 

чл.38,ал.2 

от ЗОС,  

Решение 

№98/30.04.

2015г.   на 

ОбС и З-д 

№ ОС-

47/02.06.20

15г. 

 Георги 

Цветанов 

Миков  

28.00 - 700.00 -  700.00 700.00 04.06.2015г 



3 Право на строеж за 

пристрояване върху 

терен с площ от 

30.00кв.м. от имот с 

идентификатор 

05815.302.12 по 

кадастралната карта  

и кадастралните 

регистри на 

гр.Ботевград, с цел 

разширяване на 

съществуващия 

търговски обект с 

идентификатор 

05815.302.12.3, 

гр.Ботевград, 

ул.”Зелинград” №60 

чл.38,ал.2 

от ЗОС,  

Решение 

№98/30.04.

2015г.   на 

ОбС и З-д 

№ ОС-

47/02.06.20

15г., 

Георги 

Недялков 

Стоименов 

30.00 - 750.00 -  750.00 750.00 10.06.2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            



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. Поземлен проектен имот 

с идентификатор 

05815.301.395 по КККР на 

гр.Ботевград,  по скица – 

проект изх.№15-48572-

05.02.2015г. издадена от 

СГКК-Софийска област, 

с площ 88.00кв.м. от  

поземлен имот с идент. 

05815.301.371, с ТПТ: 

урбанизирана; 

НТП: за спортна зала, 

гр.Ботевград,  с адрес : 

гр.Ботевград, 

бул.”България” №20 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма  

за 2015г. 

приета с 

Реш. 

№284/2014г., 

раздел V, 

таблица №8, 

точка 5,  

Реш. 

№252/13г. и 

Решение 

№51/14г.  на 

ОбС , Предв. 

Договор за 

покупко- 

продажба от 

07.02.2014г. 

и заповед 

№ОС-

10/13.02.2015

г. 

 
 

ИНТЕГРЕЙ

ТИД 

МИКРО – 

ЕЛЕКТРОН

ИКС – 

БЪЛГАРИЯ

” ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.00 - 4840.00 -  4840.00 4840.00 13.02.2015г. 



  
2.         292/872идеални части 

от  ПИ с идентификатор 

05815.301.400 по КККР 

нагр.Ботевград,  по скица 

изх.№15-144021-

07.04.2015г. издадена от 

СГКК-Софийска област, 

целият с площ 

872.00кв.м.,  с трайно 

предназначение на 

територията:урбанизира

на; начин на трайно 

ползване :за 

бензиностанция, 

газостанция, стар 

идентификатор 

05815.301.215, с 

административен адрес: 

гр.Ботевград, 

бул.България 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма за 

2015г. 

приета с 

Решение 

№284/18.12.2

014г., раздел 

V, табл. №8, 

т.6,  Реш. 

№206/26.09.2

013г. и Реш. 

№52/27.02.14

г.  на ОбС и 

предв. Дог. 

За покупко- 

продажба от 

07.11.2013 г.  

 и з-д №ОС-

36/2015г. 

СД”ЦЕКИ 

ЗАХАРИЕВ 

И СИЕ 

292.00 - 16060.00 -  16060.00 16060.00 21.04.2015г 

3. Терен с  площ от 

7.00кв.м., влизащ по 

регулация от улица в 

УПИ ІІ-248  в кв.38, 

целият с урегулирана 

площ от 1260.00 кв.м.,  по 

плана на с.Литаково 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма за 

2015г. Реш. 

№66/26.03.20

15г. и Реш. 

№94/30.04.20

15г. 

 

 

 
 

 

 

Пенка и 

Костадинка 

Драганови 

като  и 

Регина 

Стоянова 

Стойкова 

 

 

 

 

 

 

7.00 - 49.00 -  49.00 49.00 15.07.2015г 



  
4. 10/748ид. ч. от Поземлен 

имот с идентификатор 

05815.307.707по КККР на 

гр.Ботевград, с площ от 

748.00кв.м., 

ТПТ:урбанизирана, 

НТП:за ниско 

застрояване, с номер по 

предходен план:1117, 

квартал 32, парцел ХХХV 

чл.36, ал.1, т.2 

от ЗОС, 

Програма за 

2015г. приета с 

Решение 

№284/18.12.201

4г.,  допълнена 

с Решение 

№167/30.07.201

5г. и Решение 

№201/10.09.201

5г. и заповед 

№ОС-

68/30.09.2015г 

Иван Цаков 

Цаков  

10 - 280.00 -  280.00 280.00 05.10.2015 

5. 101.17/901.17/сто и един 

цяло и седемнадесет 

стотни върху деветстотин 

и един и седемнадесет 

стотни/ идеални части от 

ПИ №835.004/осемстотин 

тридесет и пет, точка, 

нула, нула, четири/ по 

плана на 

новообразуваните имоти 

в м.Бела, землището на 

с.Врачеш 

чл.36, ал.1, т.2 

от ЗОС, 

Програма за  

2015г. приета с 

Решение 

№284/18.12.201

4г., раздел V, 

допълнена с 

Решение 

№167/30.07.201

5г. и Решение 

№200/10.09.201

5г.   

Пейо 

Ангелов 

Пеев  

101.17 - 203.00 -  203.00 203.00 07.10.2015 

6 1/2/една втора/ от 

231/2317/двеста тридесет 

и едно върху две хиляди, 

триста и седемнадесет/ 

идеални части от 

Поземлен имот/ ПИ / с 

идентификатор 

05815.305.573/нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма за 

2015г.,  

приета с 

Решение 

№284/18.12.1

4г. на 

Общински 

„ИНТЕРКЛ

ИМА 

ИНЖЕНЕР

ИНГ”ЕООД  

115.5 - 4504.50 -  4504.50 4504.50 04.12.15 



триста и пет, точка, 

петстотин седемдесет и 

три/ по Кадастралната 

карта и кадастралните 

регистри на гр.Ботевград 

съвет-

Ботевград, 

Решение 

№167/30.07.2

015г. на Обс 

№197/2015г.   
7 1/2/една втора/ от 

231/2317/двеста тридесет 

и едно върху две хиляди, 

триста и седемнадесет/ 

идеални части от 

Поземлен имот/ ПИ / с 

идентификатор 

05815.305.573/нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, 

триста и пет, точка, 

петстотин седемдесет и 

три/ по Кадастралната 

карта и кадастралните 

регистри на гр.Ботевград 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма за 

2015г.,  

приета с 

Решение 

№284/18.12.1

4г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград, 

Решение 

№167/30.07.2

015г. на Обс 

№197/2015г.   

„ФЕРАЛ 

ТК”ЕООД  

115.5 - 4504.50 -  4504.50 4504.50 07.12.15 

8 Терен с  площ от 

214.00/двеста и 

четиринадесет/кв.м., 

влизащ по регулация в 

УПИ VІ-13/шест-

тринадесет/ в кв.9/девет/, 

целият с урегулирана 

площ от 

450.00/четиристотин, 

петдесет/кв.м.,  по плана 

на с.Краево 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма за 

2015г., 

приета с 

Решение 

№284/18.12.2

014г.,   

№167/30.07.2

015г.  на 

ОбС, 

№198/10.09.2

015г. 

Татяна 

Любомиров

а Николова  

214.00 - 1712.00 -  1712.00 1712.00 07.12.15 



 

9 Терен с  площ от 

128.00/сто, двадесет и 

осем/кв.м., влизащ по 

регулация в УПИ V-

13/пет-тринадесет/ в 

кв.9/девет/, целият с 

урегулирана площ от 

645.00/шестстотин, 

четиридесет и пет/кв.м.,  

по плана на с.Краево 

чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

Програма за 

2015г., 

приета с 

Решение 

№284/18.12.2

014г., 

допълнена и 

актуализиран

а с  Решение 

№167/30.07.2

015г.  на 

ОбС,Реш. 

№198/.09.15г 

Татяна 

Любомиров

а Николова  

128.00 - 1024.00 -  1024.00 1024.00 07.12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


