
   Р   Е   Г   И   С   Т   Ъ   Р       

                                           
 за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество от Община Ботевград   през 2016 г. 

 

І.Продажби по реда на чл.35, ал. 3 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 

/двадесет и трети/ - 

за обществено 

обслужваща 

дейност, в кв. 13 

/тринадесети/ по 

плана на с. 

Липница, община 

Ботевград, целият  

с  урегулирана 

площ от 331.00 

кв.м. 

чл.35, 

ал. 3,  ЗОС, 

Програма за 

управление 

и 

разпореждан

е с имоти 

общинска 

собственост 

за 2016 г., 

приета с 

Решение № 

35/25.02.2016

г., 

актуализира

на и 

допълнена с 

Решение № 

282/ 

27.10.2016г  

на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

Димитър 

Георгиев 

Петров с л.к. № 

640270169, изд. 

на 14.06.2010 г. 

от МВР – 

София област, 

постоянен 

адрес: гр. 

Ботевград, 

ул.”Цар 

Освободител” 

№ 18, ап. 9 

331.00 - 1092.00 - 678.10 1092.00 1092.00 27.12.2016г. 



Решение № 

305/ 

24.11.2016г. 

за 

одобряване 

на пазарна 

цена на 

Общински 

съвет-

Ботевград  и 

заповед № 

ОА-643/ 

20.12.2016 г. 

 

 

 

 

ІІ.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 с площ от 113/ сто 

и тринадесет/ кв. м. 
влизащ по регулация от 

улица  в УПИ І-146/първи-

сто, четиридесет и шест/ в 

кв. 21/двадесет и първи/, 

целия с урегулирана площ 

от 668.00/шестотин 

шестдесет и осем/ кв.м. по 

чл.36, ал. 1, 

т. 2 от ЗОС, 

Програма за 

управление 

и 

разпореждан

е с имоти 

общинска 

собственост 

Любен 

Иванов 

Марков с л. 

к. № 

642967220, 

издадена от 

МВР София, 

с постоянен 

адрес: гр. 

113 - 339.00 - 247.70 339.00 339.00 08.07.2016г. 



плана на с. Липница, 

община Ботевград, област 

Софийска, при граници на 

УПИ: улица, УПИ ІІ-146, 

земя извън регулация; 

граници на терена: улица, 

УПИ І – 146, УПИ ІІ – 146, 

земя извън регулация. 
 

приета с 

Решение № 

35/25.02.2016 

г., Решение 

№ 

143/14.06.201

6 г. за 

одобряване 

на пазарна 

цена на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

заповед 

№ОА-307/ 

05.07.2016 г. 

София, ж. к. 

„Люлин”, 

906, вх. Г, 

ет. 8, ап. 90 

2 Поземлен имот/ПИ/ с 

идентификатор 

05815.306.1095/нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, 

триста и шест, точка 

хиляда деветдесет и пет/ 

по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 

107.00 /сто и седем/ кв. м., 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана; НТП: 

незастроен имот за 

жилищни нужди, номер 

по предходен план: 

образуван от ПИ с пл. № 

1981; кв. 10/десет: 

попадащ в УПИ ІХ-793 

чл.36, ал. 1, 

т. 2 от ЗОС, 

Програма за 

управление 

и 

разпореждан

е с имоти 

общинска 

собственост 

приета с 

Решение № 

35/25.02.2016 

г., Решение 

№ 160/ 

30.06.2016 г. 

за 

одобряване 

на пазарна 

   Николай 

Василев 

Вацов,  с л. 

к. № 

641002003, 

издадена от 

МВР София 

– област, гр. 

Ботевград, 

пл. 

„Овобожден

ие” № 11, вх. 

А, е 6, ап. 31 

107 - 3424.00 - 960.70 3424.00 3424.00 04.08.2016г. 



/девет- седемстотин, 

деветдесет и три/ с площ 

от 58/петдесет и осем/ 

кв.м., целият от 674 

/шестотин седемдесет и 

четири/ и в УПИ ХІІ-1972 

/дванадесет- хиляда 

деветстотин, седемдесет и 

втори/ с площ от 

49/четиридесет и 

девет/кв.м., целият от 506 

/петстотин и шест/ кв.м.  

по действащия 

регулационен план на 

курорта „Зелин”, 

Община Ботевград, 

Област Софийска 

цена на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

заповед 

№ОА-354/ 

22.07.2016 г. 

3 43/67 /четиридесет и три 

върху шестдесет и седем/ 

идеални части от 

Поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 

05815.306.1097/нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, 

триста и шест, точка, 

хиляда деветдесет и 

седем/ по КККР на гр. 

Ботевград с площ от 67.00 

/шестдесет и седем/ кв. м.; 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана; НТП: 

незастроен имот за 

жилищни нужди, номер 

чл.36, ал. 1, 

т. 2 от ЗОС, 

Програма за 

управление 

и 

разпореждан

е с имоти 

общинска 

собственост 

приета с 

Решение № 

35/ 

25.02.2016 г., 

Решение № 

159/ 

30.06.2016 г. 

за 

   Николай 

Василев 

Вацов,  с л. 

к. № 

641002003, 

издадена от 

МВР София 

– област, гр. 

Ботевград, 

пл. 

„Овобожден

ие” № 11, вх. 

А, е 6, ап. 31 

43 - 1376.00 - 386.10 1376.00 1376.00 29.07.2016г. 



по предходен план: 

образуван от част от ПИ с 

пл. № 793а и ПИ с пл. 

№1972; кв.10/десет/, 

попадащ в УПИ ХІІ-

1972/дванадесет-хиляда 

деветстотин седемдесет и 

втори/ по действащия РП 

на курорта „Зелин”, 

Община Ботевград, 

Област Софийска 

одобряване 

на пазарна 

цена на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

заповед № 

ОА-353/ 

22.07.2016 г. 

4 Терен с площ от 42/ 

четиридесет и два/ кв. м. 

влизащ по регулация от 

улица  в УПИ Х -890/ 

десети – осемстотин и 

деветдесет/ в кв. 17/ 

седемнадесет / ,целият с  

урегулирана площ от 

420.00/четиристотин и 

двадесет/ кв.м. по плана 

на с. Врачеш, община 

Ботевград, област 

Софийска,. 

 

чл.36, ал. 1, 

т. 2 от ЗОС, 

чл. 70, ал. 1, 

т. 2 и ал. 2, 

Програма за 

управление 

и 

разпореждан

е с имоти 

общинска 

собственост 

приета с 

Решение № 

35/25.02.2016 

г., 

актуализира

на и 

допълнена с 

Решение № 

240/ 

29.09.2016 г.,  

Решение № 

283/27.10.201

Пепа 

Николова 

Василева с  

л. к. № 

645508241, 

издадена на 

04.11.2014 г. 

от МВР 

София – 

област , с 

постоянен 

адрес: гр. 

Елин Пелин, 

ул. „Кирил 

и Методий” 

№ 1, ет. 5, 

ап. 29 и 

Румен 

Асенов 

Василев с  

л.к. № 

645508247, 

издадена на 

42 - 630.00 - 189.60 630.00 630.00 12.12.2016г. 



6 г. за 

одобряване 

на пазарна 

цена на 

Общински 

съвет-

Ботевград и 

заповед 

№ОА-585/ 

22.11.2016 г., 

04.11.2014 г. 

от МВР 

София – 

област , с 

постоянен 

адрес: гр. 

Елин Пелин, 

ул. „Кирил 

и Методий” 

№ 1, ет. 5, 

ап. 29 
            

 
 

 
 

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 

пристрояване върху 

терен с площ от 4.00 

кв.м. от поземлен 

имот с 

идентификатор 

05815.304.56  по 

кадастралната карта  

и кадастралните 

регистри на 

гр.Ботевград, с площ 

чл.38, ал.2 

от ЗОС, 

Програма 

за 

управлени

е и 

разпорежд

ане с 

имоти 

общинска 

собственос

ЕТ „Мариат – 

Марин 

Маринов”, 

ЕИК 

122029429, 

физическо 

лице – 

търговец - 

Марин 

Атанасов 

Маринов ,  

4 - 346.00 - - 346.00 346.00 28.10.2016г. 



8461/осем хиляди 

четиристотин 

шестдесет и един/кв. 

м., трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, 

начин на трайно 

ползване: средно 

застрояване от 10 до 

15 м., с адрес: 

Ботевград, бул. „Цар 

Освободител” № 18, 

т приета с 

Решение 

№ 35/ 

25.02.2016г

., Решение 

№ 249/ 

29.09.2016г 

на 

Общински 

съвет-

Ботевград 

и Заповед 

№ ОА-523/ 

21.10..2016 

г. 

със седалище 

и адрес на 

управление: 

гр. Ботевград, 

ж. к. „Изток”, 

блок 29 

2 Право на 

пристрояване върху 

терен с площ от 

23.00/двадесет и три/ 

кв.м. от поземлен 

имот с 

идентификатор 

05815.302.282  по 

кадастралната карта  

и кадастралните 

регистри на 

гр.Ботевград, с площ 

12689/ дванадесет 

хиляди шестстотин 

осемдесет и девет/ 

кв. м., трайно 

предназначение на 

територията: 

Урбанизирана, 

чл.38, ал.2 

от ЗОС, 

Програма 

за 

управлени

е и 

разпорежд

ане с 

имоти 

общинска 

собственос

т приета с 

Решение 

№ 35/ 

25.02.2016г

. , Решение 

№ 284/ 

27.10.2016 

г. на 

„Мариус 

Груп” ЕООД, 

ЕИК 

175385447, 

представлява

но от 

управителя  

Румяна 

Цветанова 

Петкова – 

Василева 

23 - 1092.00 - - 1092.00 1092.00 12.12.2016г. 



начин на трайно 

ползване: 

Комплексно 

застрояване, с адрес: 

Ботевград, ж. к. 

„Саранск” 

Общински 

съвет-

Ботевград 

и Заповед 

№ ОА-586/ 

22.11..2016 

г., 
            

 

                                                                                                                                                                                                            

І.Продажби на общински жилища по реда на чл.47 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. Самостоятелен 

обект – апартамент  

ж.к. „В.Левски”, 

бл. 51,вх.Г,ет.5, 

ап.15, кв.171,с 

площ 58.80 кв.м. 

Чл. 47 от 

ЗОС, 

Решение № 

244/ 

29.09.2016г. 

на ОбС 

Ботевград  и 

Заповед № 

ОА-532/ 

27.10.2016г. 

Григор 

Каменов 

Каменов с л.к. 

№64003836, изд. 

на 12.10.2010г. 

от МВР –С-я 

обл. с 

постоянен 

адрес: 

Ботевград, ж.к. 

„В.Левски”, бл. 

51,вх.Г,ет.5, 

ап.15 

- 58.80 - 36 800 7 628.30 36 800 36 800 02.11.2016 

 

 

 

 


