
   Р   Е   Г   И   С   Т   Ъ   Р                                                 
 за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград   през 2009г. 

І.Продажби по реда на чл.35 от ЗОС 

№ по 

ред 

Наименование на обекта 

АОС № и дата 

 

Основание 

за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

Сгради 

ЗП и 

РЗП в 

Кв.м. 

Стойност 

земя 

лева 

Стойност 

сгради 

лева 

Данъчна 

оценка 

лева 

 Обща  

Продаж- 

на цена 

лева 

Договор за  

продажба 

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

1. УПИ  V- за обществено 

обслужваща дейност с 

ур.площ от 2745кв.м., с 

уредени регулационни 

сметки, незастроен в 

кв.192 в гр.Ботевград 

АОС №1130/2009г. 

Решение 

№429 от 

18.12.2008г.

, 

чрез търг 

“Булгартран

сгаз” ЕАД 

2745.00 - 219 700 - 21246.30 219600.00 219700.0 26.02.2008 

2. УПИ ХІІІ-3516 - за 

произв., скл. и обсл. 

дейност с урегулирана 

площ от 1150кв.м., с ур. 

рег. сметки в кв.236 по 

плана на гр.Ботевград, 

заедно със застроената в 

него техн.раб.,масивна 

сграда със ЗП-

445,60кв.м., построена 

през 1986г. 

АОС №747/2006г. 

Решение 

на Об. 

съвет-

Ботевград 

№65/23.02. 

2006г.  

търг 

Динко 

Милчев 

Динков  

1150.00 445,60 49 450,00 58558,00 

 

50841.70 108000.00 108008,0 18.03.2009 

3.  Поземлен имот, пасище , 

мера, с площ от 

271,702дка, категория 

осма, находящ се в 

местността “Добрина 

чукла”, землището на 

с.Новачене 

АОС №990/2008г. 

Решение 

на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

№434/18.12 

2008г., 

търг 

“БАРЕЗИ 1” 

ЕООД  

271,702 - 133606.00 - 2812.10 133606.00 133606.00 17.04.2009 

4.          УПИ ХVІ-654а с 

ур.площ от 680 кв.м., с 

уредени регулационни 

сметки, празен, 

незастроен, находящ се в 

Решение 

на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

Тодор 

Василев 

Томов  

680.00 - 3600.00 - 1801.40 3500.00 3600.00 26.05.2009 



кв.65а по плана на 

с.Новачене 

АОС № 1104/2008 

 

№244/31.07 

2008г, търг 

5.          УПИ ІІ-общ. с 

ур.площ от 413 кв.м., с 

уредени регулационни 

сметки, празен, 

незастроен, находящ се в 

кв.43 по плана на 

гр.Новачене 

АОС  №115/1998г. 

Решение 

на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

№96/26.03.

2009г. търг 

Елена 

Пенкова 

Попова  

413.00 - 3005.00 - 1659.60 3000.00 3005.00 18.05.2009 

6.         УПИ V/пети/-общ. с 

ур.площ от 512 кв.м., с 

уредени регулационни 

сметки, празен, 

незастроен, находящ се в 

кв.43 по плана на 

гр.Новачене 

АОС  №116/1998г. 

Решение 

на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

№96/26.03.

2009г., 

търг 

Елена 

Пенкова 

Попова  

512.00 - 3810.00 - 2057.40 3800.00 3810.00 18.05.2009 

7. УПИ ХХVІ-за жилищно 

строителство и 

озеленяване с 

урегулирана площ от 

415кв.м., с уредени 

регулационни сметки, 

празен, незастроен, 

находящ се  в 

кв.15/петнадесет/ по 

плана на гр.Ботевград 

АОС №1127/2008г. 

Решение 

на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

№429/18.12

.2008г 

търг 

РУМЕН  

СОКОЛОВ 

ЛИКОВ  

415.00 - 21 010,00 - 3477.60 20750.00 21 010,00 24.06.2009 

8.      Поземлен имот 

№236.42 с площ от 563.67 

кв.м., находящ е в 

местността 

“Разсадника”, 

землището на 

с.Боженица, Община-

Ботевград 

АОС №1171/2009г. 

 

решение на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

№171/25.06

.2009г. 

търг 

НАДЕЖДА и     

ДАНАИЛ 

ДАНАИЛО- 

ВИ 

563.67 - 2265 ,00 - 863.10 2260.00 2265 ,00 07.07.2009 



      9. УПИ ХVІІІ с ур. площ от 

456кв.м.,  празен, 

незастроен, в кв.153, 

гр.Ботевград 

АОС №1155/2009г. 

 

решение на 

Общински 

съвет-Б-д 

№194/23.07

.2009г., 

търг 

“Иван 

Пеев”ЕООД 

456.00 - 27 362,00 - 4924.80 27360.00 27 362,00 03.09.2009 

10. УПИ ХХІV с ур. площ от 

413кв.м.,  празен, 

незастроен, в кв.153, 

гр.Ботевград 

АОС №1161/2009г. 

решение на 

Об. съвет-

Ботевград 

№194/23.07

.2009г.търг 

Благородка 

Владимиров

а Михайлова  

413.00 - 24 790,00 - 4460.40 24780.00 24 790,00 07.09.2009 

11 УПИ ХІХ с ур. площ от 

456кв.м.,  празен, 

незастроен, в кв.153, 

гр.Ботевград 

АОС №1156/2009 

решение на 

Об. съвет-

Ботевград 

№194/23.07

.2009г., 

търг 

“РОСИНЕЛ

И”ООД- 

468.00 - 28 085.00 - 5054.40 28080.00 28 085.00 01.10.2009 

12. Поземлен имот №104085 

с площ от 14544  кв.м., 

находящ е в м. 

“Игрището”, с.Боженица 

АОС №1183/2009г. 

решение на 

Об съвет-

Ботевград 

№225/24.07

.2009г 

търг 

Александър 

Михайлов 

Кирилов и 

Христо  

Михайлов 

Кирилов 

14544.0 - 23 101,20 - 1688.60 13000.00 23 101,20 22.10.09г. 

13. Помещение от 63кв.м. в 

УПИ І, кв.74,Ботевград, 

част от партерен етаж за 

Стол ресторант 

АОС №1192/2009г. 

Решение 

№221/24.09

.2009г.на 

ОбС,  търг, 

Заповед 

№ОС-92 от 

21.10.2009г.   

ЕТ “МИМИ-

МАРЯНА 

ПЕТРОВА” 

- 63.00 - 61 000.00 7159.50 51000.00 61 000.00  

14. УПИ V-567 с  площ от 

905кв.м., с ур. рег. 

сметки, в кв.28  в 

с.Литаково, Община-

Ботевград, заедно със 

застроената в него 1-ет.  

Полумас. Сгр. със ЗП-

60кв.м. и мазе със ЗП- 20 

кв.м., стр. 1958г 

АОС №1194/2009 

чл.35,  ал.1  

от   ЗОС, 

търг, Реш. 

на ОбС 

№256  от 

29.10.09г., 

Заповед 

№ОС-114 

17.11.2009г. 

търг 

НИКОЛАЙ 

ЦЕКОВ 

ЦЕКОВ  

905.00 60.00 6 915,00 5 135,00 4873.10 12000.00 12 050.00 18.11.2009 

15. Магазин №9-об. обект от чл.35, ал.1 Мариана - 29.57 - 29 050.00 7819.30 25 900.00 29 050,00 24.11.2009 



едноетажна сграда 

Кооперативен пазар,  със 

ЗП-29.57кв.м., с навес 

към него  с площ от 14.21 

кв.м., със съответното 

право на строеж в УПИ 

ХІХ-за кооперативен 

пазар, находящ се в 

кв.46 по плана на 

гр.Ботевград 

АОС №1191/2009г. 

от ЗОС, 

Решение 

№220/24.09

.2009г. на 

ОбС-

Ботевград , 

Заповед за 

№ОС-

116/20.11.2

009г. , търг  

Борисова 

Добревска  

16. УПИ ХХІІІ-за 

обществено-обслужваща 

дейност с урегулирана 

площ от 515кв.м., с ур. 

рег. сметки, празен, 

незастроен, находящ се  

в кв.153 по плана на 

гр.Ботевград 

АОС №1160 /2009г. 

чл.35,  ал.1  

от   ЗОС  

Решение 

№194/23.07

.2009г., 

№ОС-

125/09.12.2

009г. 

търг 

ВАЛЕНТИН 

МАРИНОВ 

КАРЧЕВ  

515.00 - 30 900,00 - 5562.00 30900.00 30 900,00 21.12.2009 

17. Земеделски имот 

№229012 с площ от  

4.898дка, шеста 

категория,  находящ се в 

местността “Иловското”, 

землище на с.Врачеш 

АОС №556/2003г. 

Решение на 

ОбС- 

№301/2009г

., Заповед 

№ОС-

132/09г., 

търг   

“АГРОИНЖ

ЕНЕРИНГ – 

90” ЕООД 

4.898дка - 20 100.00 - 180.20 17200.00 20 100.00 28.12.2009 

18. УПИ ІV в кв.1а 

гр.Ботевград 

АОС №1163/2009г. 

Решение 

№60/2009г. 

З-д №ОС-

62/2009г. 

търг 

СД„МАРНИ 

–ЕС2-И.Х. и 

сие” 

560.00 - 34015.00 - 6048.00 34000.00 34015.00 27.08.2009г. 

19. Земята на УПИ ХІ, кв.34 

по плана на с.Новачене 

АОС№1154/2009г. 

Чл.35,ал.3 

от ЗОС, 

Решение 

№254/2009г

.Заповед 

№ОС-

108/2009г. 

без търг. 

 

Милко и 

Надежда 

Ковачеви 

804.00 - 5226.00 - 3256.00 5226.00 5226.00 05.11.2009 



20. УПИ І-254 в кв.24, 

с.Рашково/бивш здравен 

дом/,заесдно със 

застроената сграда ЗП-

208кв.м., РЗП-624кв.м. 

АОС№ 1000/2008г. 

Чл.35,ал.1 

Реш.№391/

2008г., 

Заповед № 

853/08г. 

търг 

„Акаунтконс

улт”ООД 

1575.00 ЗП-

208кв.м. 

РЗП-

624кв.м. 

14550.00 31650.00 14340.50 45700.00 46200.00 06.01.2009 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІ.Право на строеж по реда на чл.37 от ЗОС 
 

№ по 

ред 
Наименование на обекта 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

Сгради ЗП и 

РЗП в Кв.м. 

 Стойност  

земя    лева 
Стойност 

сгради лв. 

Обща  

Продажна 

цена лева 

Договор за  

продажба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ТЕРЕН №118а  с площ 

от  21.00 кв.м., находящ 

се в  кв.2а по плана на  

гр.Ботевград, ЗА 

ГАРАЖ, съгласно виза 

за проектиране от 

05.05.2004г. за 

допълващо застрояване 

на гаражи в кв.2а по 

плана на гр.Ботевград 

заповед 

№ОС-

37/13.04.2009

г., търг 

Тихомир 

Тодоров Гергов  

21.00 - 310.00 - 310.00 22.04.2009г 

2. ТЕРЕН №2с площ от 20 

кв.м.,  находящ се в  

УПИ І/първи/-за 

жилищно строителство и 

магазини в  квартал 

43по плана на 

гр.Ботевград , съгласно 

одобрен ПУП-ПЗ за 

изграждане на 

нискоетажна СГРАДА 

със ЗП-20кв.м.   

Решение  

№430/18.12.2

008г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград, 

търг 

Мариана 

Борисова 

Добревска  

20.00 - 4666,00 - 4666,00 09.04.2009г 

3. Терен за изграждане на 

нискоетажна  сграда от 

допълващото 

застрояване за  

общественообслужващи 

дейности в УПИ І-За 

жилищно строителство , 

кв. 40 в гр. Ботевград, с 

площ от 24.00кв.м. и 

височина Нmax.- 3.60м. , 

ситуирана в свободния 

Решение 

№95/26.03.20

08г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград, 

търг 

               
Царинка Нинова 

Димитрова   

24.00 - 2250,00 - 2250,00 18.05.2009г.     



терен към улица 

“Бузлуджа” 

4. Терен с площ от 2.40/две 

цяло и четиридесет 

стотни/ кв.м., находящ се 

в УПИ ХІІ/дванадесет/, в 

кв.86/осемдесет и шест/ по 

плана на гр.Ботевград, с 

цел  изграждане на 

външно стълбище със ЗП-

2,4кв.м., за обособяване на 

външен самостоятелен 

вход към собственият му 

стоматоло 

Решение 

№18/29.01.20

08г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-

18/18.02.2009

г., 

Христо Данов 

Железарски  

2.40 - 192,00/сто, 

деветдесет и 

два/ лева   

- 192,00/сто, 

деветдесет и 

два/ лева   

24.02.2009г. 

5. Терен с площ от 

12.00/дванадесет/ кв.м., 
находящ се в общински 

урегулиран поземлен 

имот, в южна посока към  

Обект №3/три/, находящ 

се в УПИ 

ХVІ/шестнадесет/-за 

обществено обслужване 

в кв.153/сто, петдесет и 

три/ по плана на 

гр.Ботевград 

Решение 

№314/25.09.2

008г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-14-

А/06.02.2009г 

ЕТ“МАТЕЙ 

ЧЕРНОВИТЕЦ-

МАТЕЙ 

ПАВЛОВ”  

12.00  - 360,00 - 360,00 10.02.2009г 

6.  Терен от 42,18кв.м. в 

УПИ І-за адм., делови, 

културни дейности  и 

паркинг  в  кв.65 l 

гр.Ботевград за 
пристрояване със PП- 

42,18кв.м. към 

помещение котелно в 

сграда Дом на науката и 

техниката, откъм 

западната и северната 

страна, с цел реализиране 

на инвестиционния проект 

”Преустройство и 

промяна на 

Решение 

№62/26.02.20

09г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

Заповед № 

ОС-

21/06.03.2009

г. 

ЕТ ”Росто-Стоян 

Христов” 

42,18 - 8352 ,00 - 8352 ,00 06.03.2009г 



предназначението на 

котелно в банков офис” 

7. Терен от 29,95 кв.м. за 

пристрояване и 

надстрояване  на  

допълнителна площ към 

Терен №1 с цел 

разширяване  и 

осъществяване  

инвестиционния проект 

на търговски обект 

“Магазин за пакетирани 

хранителни стоки, 

алкохол и цигари ”, 

находящ се в УПИ ХХ- 

за обществено-жилищно 

строителство и магазини 

в кв.106 по плана на 

гр.Ботевград 

Решение 

№117/30.04.2

009г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

ЕТ“ХРИСИ-77-

Христина 

Петрова” 

29,95 - 3380,00 - 3380,00 26.05.2009г. 

8.              Терен с площ от 

9.00 кв.м., с цел 

разширяване на 

собствения му търговски 

обект “Бистро”, построен 

върху Терен №10 в УПИ 

ХVІ- за общ. обслужване 

в кв.153 по плана на 

гр.Ботевград 

Решение 

№148/28.05.2

009г. на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

“ИКРА-МД-

Димитър 

Манолов” 

9.00 - 315,00 - 315,00 08.06.2009г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ.Делби по реда на чл.36 от ЗОС 

№ по 

ред 
Наименование на обекта 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя кв.м. 

Сгради 

ЗП и 

РЗП в 

Кв.м. 

 Стойност 

земя лева,  

без ДДС 

Стойнос

т сгради 

лв. 

Обща  

Продажн

а цена 

лева 

Договор за  

продажба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Терен  с площ от 140 кв.м.,  

влизащ с тази площ от улица  в   

УПИ ІІІ-213 в кв.35  по плана на 

с.Рашково, Община-Ботевград  

Решение 

№57 

/26.02.2009г.  

на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-

25/16.03.2009 

Росица Тодорова 

Петрова  

140.00 - 1400.00 - 1400 14.04.2009г. 

2. Терен  с площ от 185/сто, 

осемдесет и пет/ кв.м.,  влизащ с 

тази площ от улица  в   УПИ V-

210/пет-двеста и десет/ в 

кв.35/тридесет и пет/  по плана 

на с.Рашково, Община-

Ботевград 

Решение 

№56/26.02.20

09г. на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№СП-

24/16.03.2009 

Снежанка 

Богомилова 

Коларова  

185.00 - 1850,00 - 1850,00 27.03.2009г 

3. Терен  с площ от 140/сто и 

четиридесет / кв.м.,  влизащ с 

тази площ в УПИ VІ-209/шест-

двеста и девет/ в кв.35/тридесет 

и пет/   по плана на с.Рашково, 

Община-Ботевград 

Решение 

№83/20.03.20

09г.  на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-

29/27.03.2009 

Стамен Тодоров 

Иванов  

140.00 - 1400 - 1400 13.04.2009г 

4.  Терен с площ от 170,0/сто и 

седемдесет/ кв.м., 

представляващ част от имот 

пл.№141/сто, четиридесет и 

първи/,  влизащ с тази площ в  

УПИ   ХХІІ-140/двадесет и две-за 

имот пл.номер сто и 

четиридесет/ в кв.6/шест/ по 

плана на гр.Ботевград 

 

 

Решение 

№99/26.03.20

09г.  на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-

38/13.04.2009 

Васил Миков Куртов  170.00 - 3400 - 3400 14.04.2009г. 



 

5. Терен с площ от 44,0 кв.м., 
представляващ част  от бивша 

улица,  влизащ с тази площ в  

УПИ   VІІІ-83 в кв.10/десет/ по 

плана на с.Краево, Община-

Ботевград 

Решение 

№118/30.04.2

009г  на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-

49/18.05.2009

г. 

 Красимира 

Тодорова Енчева  

44,0 - 360.00 - 360.00 29.06.2009г. 

6. Терен с площ от 64,5  кв.м. 

влизащ от улица, съгласно 

заповед №63/2008г. за 

одобряване изменението на 

ПУП-ПР, в УПИ ХVІІІ-989 в 

кв.62 по плана на с.Скравена 

Решение  

№       249 

от13.09.2007г 

на ОбС-

Ботевград  и 

Заповед № 

ОС-63/ 

 01.07.2009 г. 

 

Любомир Темелков 

Бояджиев 

64.5 - 968.00 - 968.00 03.09.2009г. 

7. Терен с площ от 13,0/тринадесет/ 

кв.м., представляващ част от  

УПИ І-294/първи-двеста, 

деветдесет и четири/ в 

кв.49/четиридесет и девет/  по 

плана на с.Радотина, Община-

Ботевград 

Решение №       
№98/26.03.20

09г. на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 
№ОС-39 

13.04.2009 г. 

Пламен Николов 

Пешев  

13.00 - 130.00 - 130.00 03.09.2009г. 

8. 1/2/една втора/ ид.част от УПИ 

ХVІІІ-1268/осемнадесет-хиляда, 

двеста, шестдесет и осем/ с 

ур.площ от 907/деветстотин и 

седем/кв.м. , с уредени 

рег.сметки,   в кв.1/едно/ по 

плана на 

в.з.”Зелин”,гр.Ботевград 

Решение 

№166/25.06.2

009г.  на 

ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-

66/03.07.2009 

Ива Йорданова 

Ангелова и Ангел 

Стоянов Ангелов   

463.5 - 9070.00 - 9070.00 07.07.2009г 

9. 

 

 

 

Терен  с площ от 8/осем/ кв.м., 

влизащ с тази площ от улица  в  

УПИ ХХІІ – 1401/двадесет и 

втори-хиляда, четиристотин и 

едно/ в кв.69/шестдесет и девет/ 

по плана на в.з. “Зелин”, 

Решение 

№17/29.01.20

09г.  на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-

Иван Николов 

Йончев   

8.00 - 240,00 - 240,00 03.07.2009г 



гр.Ботевград 
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19/24.02.2009 

10 Терен  с площ от 54 кв.м.,  

влизащ с тази площ от стар път  

в  УПИ ХХІІІ-1397 с ур.площ от 

544кв.м. в кв.75 по плана на в.з. 

“Зелин”, гр.Ботевград 

Решение №       

№193/23.07.2

009г. на ОбС- 

Ботевград 

Заповед 

№ОС-72/ 

30.07.2009 г. 

Светла Георгиева 

Въжарова-Иванова  

54.00 - 1080.00 - 1080.00 05.08.2009г. 

11 Терен с площ от 64,5кв.м. 

влизащ от улица, съгласно 

заповед №63/2008г. за 

одобряване изменението на 

ПУП-ПР, в УПИ ХVІІІ-989 в 

кв.62 по плана на с.Скравена 

Решение 

№249/13.09.2

007г.  на Об. 

съвет-

Ботевград 

Заповед 

№ОС-

63/01.07.2009

г. 

Любомир Темелков 

Бояджиев  

64,50 - 968.00 - 968.00 03.09.2009г. 

12 Терен с площ от 13,0 кв.м., 

представляващ част от  УПИ І-

294 в.49  по плана на с.Радотина 

Решение 

№98/2009г.   

на ОбС-Б-д и 

Заповед 

№ОС-

39/2009г. 

Пламен Николов 

Пеше 

13,00 - 130.00 - 130.00 03.09.2009г. 

13 Терен с площ от 

44,0/четиридесет и четири/ кв.м., 
представляващ част  от бивша 

улица,  влизащ с тази площ в  

УПИ   VІІІ-83/осем-имот 

пл.номер осемдесет и три/ в 

кв.10/десет/ по плана на с.Краево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

№118/30.04.2

009г  на ОбС-

Ботевград и 

З-д №ОС-

49/18.05.2009

г. 

Красимира Тодорова 

Енчева 

44,00 - 360.00 - 360.00 29.06.2009г. 



 

14 Терен с площ от  64/шестдесет и 

четири/ кв.м., влизащ  от улица 

в УПИ ІІІ-1091 /три-хиляда, 

деветдесет и едно/, целият с 

ур.площ от 996/деветстотин , 

деветдесет и шест/кв.м., в 

кв.61/шестдесет и първи/ по 

плана на в.з.”Зелин”, 

гр.Ботевград   

Решение 

№№227/24.09

.2009г.  на 

ОбС-Б-д и  

З-д №ОС-

85/05.10.2009

г. 

Димитър Георгиев 

Христов   

64.00 - 960.00 - 960.00 06.10.2009г. 

15 Терен с площ от  5/пет/ кв.м., 

влизащ  от улица в УПИ VІІ-

1161/седем-хиляда, сто шестдесет 

и едно/, целият с ур.площ от 

843/осемстотин, четиридесет и 

три/кв.м.,  в кв.75/седемдесет и 

пет/ по плана на в.з.”Зелин”, 

гр.Ботевград 

Решение 

№226/24.09.2

009г.  на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-86 от 

05.10.2009г. 

Веселин Илиев 

Атанасов   

5.00 - 80.00 - 80.00 07.10.2009г. 

16. Терен с площ от  167 кв.м., който 

терен съгласно взлязла в сила 

Заповед № 54/16.05.2008г. за 

одобряване изменението на 

ПУП-ПР на част от кв.199 по 

плана на гр.Ботевград,  влиза с 

тази площ в УПИ ХVІІ-

/седемнадесет/ от южната му 

страна, находящ се в кв.199 по 

плана на гр.Ботевград 

чл.36,ал.1, 

т.2 от ЗОС, 

чл.36 от ЗС, 

във връзка с 

Решение 

№24/31.01.20

08г.  на ОбС-

Ботевград и 

Заповед 

№ОС-121от 

24.11.2009г.   

Атанас Цветанов 

Миков  

167.00 - 3340.00 - 3340.00 25.11.2009г. 

17. Незастроен поземлен имот 

пл.№1263 с площ от 31кв.м., 

влизащ на основание заповед 

№СА-159/18.12.2009г. със същата 

площ в УПИ ХVІ-1264 в кв.49 по 

плана на гр.Ботевград   

чл.36,ал.2 от 

ЗОС,    

Решение 

№366/30.10.2

008г., 

Заповед № 

СА-159 от 

18.12.2009г. 

Стефка Иванова 

Цветкова-Павлова  

31.00 - 12400,00 - 12400.00 15.01.10г. 

 

 

 



                                                                  РЕГИСТЪР                                                                                   

На извършени замени в Община-Ботевград за периода 01.01.2009г. -31.12.2009г. 

 

№ 

по 

ред 

Обект 

 собственост на 

Община-Ботевград 

 

Основание за 

замяната 

Заменител 

Обект 

собственост на 

заменителя  

 

Стойно

ст  лева 

Получен обект 
Стой- 

ност  

лв. 

Допла

щане 

лева 

Договор 

за  

замяна 

1. Терен с площ 67/шестдесет 

и седем/ кв.м. , влизащ с 

тази площ в УПИ ХХІ-

616/двадесет и първи-

шестотин и шестнадесет/ в 

кв.76/седемдесет и шест/ 

по плана на с.Литаково 

чл.40, ал.2, т.1  от 

ЗОС,   Решение  

№302/17.12.2009г.  на  

Общински съвет-

Ботевград  и Заповед 

№ОС-129  от 

21.12.2009г 

Маргарита 

Йорданова 

Пешева и 

Кръстю 

Ненов 

Кръстев   

Терен с площ 

26/двадесет и 

шест/ кв.м. от 

имот 

пл.№616/шестстот

ин и шестнадесет/ 

в кв.76/седемдесет 

и шест/ по плана 

на с.Литаково, 

влизащ  с тази 

площ в улица с 

ок.т.259 до 

ок.т.260 по плана 

на с.Литаково 

156,00/сто

, петдесет 

и шест/ 

лева, без 

ДДС 

Терен с площ 

67/шестдесет и 

седем/ кв.м. , 

влизащ с тази 

площ в УПИ ХХІ-

616/двадесет и 

първи-шестотин и 

шестнадесет/ в 

кв.76/седемдесет и 

шест/ по плана на 

с.Литаково 

402.00 295.20/дв

еста, 

деветдес

ет и пет 

лева и 

20ст. 

/лева, с 

включен 

ДДС 

22.12.2009г 

 


