
   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР       
                                           

 за извършени разпоредителни сделки с имоти от Община Ботевград   през 2019 г. 
 

І.Подажби по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС (чрез търг) 

№ 
по 
ред 

Наименование на обекта 
 

Основание за 
продажбата 

Купувач 
  

Земя 
кв.м. 

Сград
и ЗП и 
РЗП в 
Кв.м. 

 
Стойно
ст земя 
лева,  
без 
ДДС 

Сто
йнос
т 
сгра
ди 
лв. 

 
 
Данъчна 
 оценка 
лева 

Пазарна 
 цена по 
решение 
на ОбС в 
лева 

Обща  
Продажна 
цена лева 

Договор за  
продажба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Имот №15, кадастрален 

район 207 по плана на 
новообразуваните имоти, 
местност „Лъга”, 
землище на с. Радотина, с 
площ 555.44 кв.м., начин 
на трайно ползване: 
земеделска земя, 
категория на земята: V. 
 
АОС №4197/ 09.10.2018г. 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 
2018, Решение 
№278/28.11.2018
г., Протокол от 
10.01.2019 г. от 
проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
45/14.01.2019г. 

Илиян 
Иванов 
Спасов, с 
адрес: гр. 
София, ж.к. 
Левски, зона 
В 6, вх. Г, ет.8, 
ап. 74 

555.44 - 955.00 - 49.00 952.00 955.00 от 
25.01.2019г. 

2 Урегулиран поземлен 
имот ІV – за жилищно 
строителство в кв. 1 
порегулационния план на 
с. Боженица, с площ от 
1621 кв.м. 
 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 

Валентин 
Цветанов 
Трифонов, с 
адрес: с. 
Горни Богров, 
ул. „Васил 
Левски” №27 

1621.00 - 14 881.
00 

- 3 880.70 14 881.00 15 000.00 18.03.2019г 



 
 
 
 
 
 
АОС №4223/ 13.12.2018г. 

2019, Решение 
№2/17.01.2019г., 
Протокол от 
27.02.2019 г. от 
проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
72/28.02.2019г. 

3 Поземлен имот №236.45, 
кадастрален район 236 по 
плана на 
новообразуваните имоти 
за местност 
"Разсадника", землище с. 
Боженица, с площ от 
1080,63 кв.м., начин на 
трайно ползване: 
земеделска земя, 
категория на земята: VІ, 
граници на имота: улица, 
поземлен имот №236.103, 
дере, овраг,  
АОС №3460/ 16.11.2017 г. 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 
2019, Решение 
№3/17.01.2019г., 
Протокол от 
08.03.2019 г. от 
проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
242/12.03.2019г 

Стефка 
Василева 
Нинова  
Адрес: 
Ботевград,  
ул. „Иван 
Вазов” №40 

1080.63 
кв.м. 

 1656.00 
лв. 

 100.70 
лв. 

1656.00 
лв 

1811.99 
лв. 

20.03.2019г. 

4 Поземлен имот 
05815.305.482 по КК и КР 
на гр. Ботевград, с площ 
от 1073.00 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг 
обществен обект, 
комплекс, квартал 225, 
УПИ V по действащия 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 
2019, Решение 
№34/22.02.2018 
г., Протокол от 
22.03.2019 г. от 

„ЕНИМА 
БИЛД-86” 
ЕООД – гр. 
Ботевград, 
ЕИК 
200242062, гр. 
Ботевград, ул. 
„Дондуков” 
№5 с 
управител и 
едноличен 

1073.00 
кв.м. 

 53650.0
0 лв. 

 10313.70 
лв. 

 

53650.00 
лв. 

53660.00 
лв. 

28.03.2019г. 



регулационен план на гр. 
Ботевград, с адрес: гр. 
Ботевград, бул. „Трети 
март” 
АОС №3431/05.10.2017г. 

проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
281/25.03.2019г 

собственик на 
капитала – 
Николай 
Пламенов 
Боженишки 

5   Поземлен имот 
05815.303.232 по КК и КР 
на гр. Ботевград, с площ 
от 4999.00 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, начин на 
трайно ползване: 
незастроен имот за 
производствен, складов 
обект, квартал 199, УПИ 
LXІ по действащия 
регулационен план на гр. 
Ботевград, с адрес: гр. 
Ботевград, бул. „Цар 
Освободител” 

 
АОС №1486/13.08.2013г. 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 
2019, Решение 
№34/28.02.2019 
г., Протокол от 
05.04.2019 г. от 
проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
319/09.04.2019г 

„НИКСМЕТА
Л ГРУП” 
ЕООД, ЕИК 
200025963, гр. 
Ботевград, 
2140, ул. „Цар 
Иван 
Шишман” 
№43, с 
управител и 
едноличен 
собственик на 
капитала 
Николай 
Свободанов 
Петров 

4999.00 
кв.м. 

 282444.
00 
лв. 

 34443.00 
лв. 

282444.00 
лв. 

282444.00 
лв. 

25.04.2019г. 

6     Поземлен имот 
05815.303.231 по КК и КР 
на гр. Ботевград, с площ 
от 5999.00 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, начин на 
трайно ползване: 
незастроен имот за 
производствен, складов 
обект, квартал 199, УПИ 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 
2019, Решение 
№34/28.02.2019 
г., Протокол от 
05.04.2019 г. от 

„НИКСМЕТА
Л ГРУП” 
ЕООД, ЕИК 
200025963, гр. 
Ботевград, 
2140, ул. „Цар 
Иван 
Шишман” 
№43, с 
управител и 
едноличен 

5999.00 
кв.м. 

 338343.
00 
лв. 

 41331.60 
лв. 

338343.00 
лв. 

338343.00 
лв. 

25.04.2019г. 



LXІ по действащия 
регулационен план на гр. 
Ботевград, с адрес: гр. 
Ботевград, бул. „Цар 
Освободител” 

 
АОС №1487/13.08.2013г. 

проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
318/09.04.2019г 

собственик на 
капитала 
Николай 
Свободанов 
Петров 

7 Поземлен имот 
05815.303.233 по КК и КР 
на гр. Ботевград, с площ 
от 3883.00 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, начин на 
трайно ползване: 
незастроен имот за 
производствен, складов 
обект, квартал 199, УПИ 
LXІ по действащия 
регулационен план на гр. 
Ботевград, с адрес: гр. 
Ботевград, бул. „Цар 
Освободител” 

 
АОС №1485/13.08.2013г. 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 
2019, Решение 
№34/28.02.2019 
г., Протокол от 
05.04.2019 г. от 
проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
320/09.04.2019г 

„НИКСМЕТА
Л ГРУП” 
ЕООД, ЕИК 
200025963, гр. 
Ботевград, 
2140, ул. „Цар 
Иван 
Шишман” 
№43, с 
управител и 
едноличен 
собственик на 
капитала 
Николай 
Свободанов 
Петров 

3883.00 
кв.м. 

 219467.
00 
лв. 

 26755.30 
лв. 

219467.00 
лв. 

219467.00 
лв. 

25.04.2019г. 

8 Урегулиран поземлен имот 
ІІ-за здравна служба, кв. 54 
по регулационния план на с. 
Боженица с площ от 635.00 
кв.м., заедно със застроената 
в него едноетажна 
полумасивна сграда със 
застроена площ от 52.00 
кв.м. и пристройка с площ 

Чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, Програма 
за упраление и 
разпореждане с 
имотите-
общинска 
собственост 
2019, Решение 
№82/28.03.2019 

Стефан Петков 
Иванов с 
адрес: гр. 
Ботевград, ул. 
„Стара 
планина” 
№18 Б, ет. 3, 
ап. 6 

635.00 
кв.м. 

52.00 
кв.м.+  
38.00 
кв.м. 

6 350.0
0 лв. 

12250
.00 
лв. 

1241.80 
лв. 

18 600.00  
лв. 

22 151.00 
лв. 

31.05.2019 



от 38.00 кв.м. (бивша 
здравна служба), граници на 
имота: УПИ І-94, УПИ ІV
125, УПИ VІІІ-124, с 
административен адрес: 
община Ботевград, село 
Боженица. 
АОС №4281/ 05.02.2019 г. 

г., Протокол от 
09.05.2019 г. от 
проведен търг  
и Заповед 
№ОА-
394/13.05.2019г 

9. Поземлен имот с 
идентификатор 
05815.304.1656 по КК и КР 
на гр. Ботевград, с площ 
от 91.00, трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг 
обществен обект, 
комплекс, УПИ ХVІ в кв. 
177 по регулационния 
план на гр. Ботевград, , с 
административен адрес: 
гр. Ботевград, п.к. 2140, 
ж.к. „Васил Левски” 
АОС №4352/ 25.02.2019 г 

чл. 35, ал. 1 и 
ал. 6 от ЗОС,  
Програма за 
управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 
собственост за 
2019 г., 
Решение №113/ 
18.04.2019 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 
Заповед №ОА-
451/ 03.06.2019 
г. на Кмета на 
община 
Ботевград 

„МИКРА 
КМ” ЕООД, 
ЕИК 
131211815, гр. 
Ботевград, 
2140, ул. 
„Илия 
Стоянов” №3, 
с управител и 
едноличен 
собственик на 
капитала 
Красимир 
Матев 
Христов 

91.00 
кв.м. 

 5733.00 
лв. 

 874.70 
лв. 

5733.00 
лв. 

5 833,33 
лв. 

19.06.2019г. 

10. Поземлен имот с 
идентификатор 
05815.303.32 по КК и КР 
на гр. Ботевград, с площ 
от 537.00, трайно 
предназначение на 
територията: 

чл. 35, ал. 1 и 
ал. 6 от ЗОС,  
Програма за 
управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 

Георги 
Младенов 
Петров 
с адрес: гр. 
Ботевград, ул. 
„Капитан 
Ушаков” №36  

537.00 
кв.м. 

 9591.00 
лв. 

 4129.30 
лв. 

9591.00 
лв. 

9595.00 лв 20.08.2019г. 



урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване, УПИ ХІХ в 
кв. 199 по план на гр. 
Ботевград, с адм. адрес: 
гр. Ботевград, п.к. 2140, 
ул. „Св.св. Кирил и 
Методий” 
 
АОС №4161/ 14.09.2018 г 

собственост за 
2019 г., 
Решение №264/ 
01.11.2018 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 
Заповед №ОА-
105/ 18.02.2019 
г. на Кмета на 
община 
Ботевград 

11. Поземлен имот с 
идентификатор 
05815.302.208 по КК и КР 
на гр.Ботевград, с площ 
от 362.00 кв.м., 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване, УПИ ХVІІ, 
кв. 5 по регулационния 
план на гр. Ботевград, с 
административен адрес: 
гр. Ботевград 2140, ул. 
„Преслав” №35 
 
 
АОС №4415/ 03.04.2019г. 

чл. 35, ал. 1 и 
ал. 6 от ЗОС,  
Програма за 
управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 
собственост за 
2019 г., 
Решение №187/ 
27.06.2019 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 
Заповед №ОА-
623/ 12.08.2019 
г. на Кмета на 
община 
Ботевград 

Веселка 
Даринкова 
Петрова 
 
с адрес: гр. 
Ботевград, ул. 
„Преслав” 
№35 

362.00 
кв.м. 

 6443.00 
лв. 

 3127.70 
лв. 

6443.00 6743.00 03.09.2019г. 

12. Поземлен имот с 
идентификатор 
05815.305.525 с площ от 

чл. 35, ал. 1 и 
ал. 6 от ЗОС,  
Програма за 

„ИТ 22” ООД, 
ЕИК 
205253372 със 

945.00 
кв.м. 

405.00 
кв.м. 

37800.0
0 лв. 

52800
.00 
лв. 

38532.10 
лв. 

89800.00 
лв. 

89898.98 
лв 

24.10.2019г. 



945.00 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг 
вид производствен, 
складов обект, УПИ ХІІ, 
кв. 235 по регулационния 
план на гр. Ботевград, 
административен адрес: 
гр. Ботевград 2140, ул. 
„Адмирал Фьодор 
Ушаков” №24, заедно със 
застроената в него 
едноетажна масивна 
сграда с идентификатор 
05815.305.525.1 със ЗП-
405 кв.м.,с 
предназначение 
промишлена сграда, 
построена през 1956 г. 
АОС №4480/ 20.05.2019 г. 

управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 
собственост за 
2019 г., 
Решение №188/ 
27.06.2019 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 
Заповед №ОА-
661/ 29.08.2019 
г. на Кмета на 
община 
Ботевград 

седалище и 
адрес на 
управление 
област 
Софийска, 
община 
Ботевград, гр. 
Ботевград, ул. 
„Васил 
Левски” №37 
с управител – 
Иван 
Димитров 
Тодоров 

13. Урегулиран поземлен 
имот ХХІV – за 
обществено обслужваща 
дейност, целият с 
урегулирана площ от 324 
кв.м., находящ се в кв. 13 
по плана на с. Липница, 
граници на имота: УПИ 
ХХІІІ, река, УПИ VІІІ, 
улица – тупик. 

 
АОС №4492/ 16.07.2019г 

Програма за 
управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 
собственост за 
2019 г., 
Решение №266/ 
19.09.2019 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 

Димитър 
Георгиев  
Петров 
 
с адрес: гр. 
Ботевград, 
бул. „Цар 
Освободител” 
№18, ет.4, ап.9 

324 
кв.м. 

 
 
 
 

 1425.50 
лв 

 676.50 
лв. 

1425.50 
лв. 

1440.00  
лв. 

15.11.2019г. 



Заповед №ОА-
819/ 28.10.2019 
на ВрИД Кмет 
на община 
Ботевград 

14. Поземлен имот с 
идентификатор: 
05815.105.34 по КККР на 
гр. Ботевград,  с площ от 
732 кв.м.; трайно 
предназначение на 
територията: земеделска; 
НТП: за земеделски труд 
и отдих (съгласно §4 от 
ПЗР на ЗСПЗЗ); 
категория на земята при 
неполивни условия: 
шеста, местност 
„Чеканица” 

АОС №3450/27.10.2017г. 

Програма за 
управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 
собственост за 
2019 г., 
Решение №265/ 
19.09.2019 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 
Заповед №ОА-
789/ 15.10.2019 
на ВрИД Кмет 
на община 
Ботевград 

Калоян 
Йорданов 
Танев 
с адрес: гр. 
Ботевград, 
ж.к. „Васил 
Левски” бл. 
26, вх. Б, ет. 1, 
ап. 2 

732 
кв.м. 

 9443 
лв. 

 77.10   
лв. 

9443 
лв. 

9550  
лв. 

08.11.2019г. 

15. УПИ I, в кв. 66 по 
плана на с. Трудовец, с 
площ от 8400 кв. м., 
заедно със застроените в 
него: 1. Двуетажна 
масивна сграда със ЗП - 
330 кв. м.  2. Едноетажна 
масивна сграда - 
помощен блок със ЗП - 
297 кв. м. Година на 
построяване - 1970 г. 
(бивша детска ясла), 

Програма за 
управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 
собственост за 
2019 г., 
Решение №255/ 
15.08.2019 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 

„ТОПЛИК” 
ЕООД, ЕИК 
130358132 със 
седалище и 
адрес на 
управление 
област 
Софийска, , 
гр. Ботевград, 
ул. 
„Букорска” 
№32 с 

8400.00 
кв.м. 

Двуета
жна 

сграда 
ЗП 

330.00 
кв.м 
РЗП   

660.00 
кв.м.  

 
 и   
едноет
ажна 
сграда 
ЗП 297 

193200.
00 
лв. 

16670
0.00 
лв. 

94284.00 
лв. 

359900.00 
лв. 

359901.00 
лв. 

21.12.2019 



граници на УПИ І в кв. 
66: от четири страни 
улици,  адрес на имота: с. 
Трудовец, кв. 66 

 
АОС №4203/25.10.2018г. 

Заповед №ОА-
717/ 19.09.2019 
на Кмета на 
община 
Ботевград 

управител 
Красимир 
Георгиев 

кв.м. 

16.  Поземлен имот  с 
идентификатор 
05815.305.523 с площ от 
1141.00 кв.м., 
урбанизирана територия, 
НТП: за друг вид 
производствен, складов 
обект, УПИ Х, кв. 235 по 
регулационния план на 
гр. Ботевград, с адрес: гр. 
Ботевград 2140, ул. 
„Адмирал Фьодор 
Ушаков”, заедно с 
построената в него сграда 
с идентификатор 
05815.305.523.1 със ЗП-
398.00 кв.м., брой етажи 
:1, предназначение 
:промишлена сграда, 
построена 1956г. 

АОС 1347/ 26.03.2012 г. 

Програма за 
управление и 
разпореждане с 
имоти 
общинска 
собственост за 
2019 г., 
Решение №188/ 
27.06.2019 г. на 
Общински 
съвет 
Ботевград, 
Заповед №ОА-
890/ 16.12.2019 
на Кмета на 
община 
Ботевград 

„ЕНИМА 
БИЛД-86” 
ЕООД – гр. 
Ботевград, 
ЕИК 
200242062, гр. 
Ботевград, ул. 
„Дондуков” 
№5 с 
управител и 
едноличен 
собственик на 
капитала – 
Николай 
Пламенов 
Боженишки 

1141.00 
кв.м. 

398.00 
кв.м. 

45684 
.98  
лв. 

46025
.02 
лв 

57927.10 
лв. 

91700.00 
лв. 

91710.00 
лв. 

03.01.2020г. 

                                                      
І.Подажби по реда на чл. 35, ал. 3 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. УПИ ХХVІ-121 с площ от 

1575 кв.м., в кв. 14 по 
регулационния план на с. 
Липница 
 
 
АОС №4199/ 10.10.2018г. 

чл.  35, ал. 3 от 
ЗОС, Програма 
за управление и 
разпореждане с 
имоти общ. 
собст. през 
2018г., Решение 
№277/ 
28.11.2018г. и 
Заповед №ОА-
1/ 02.01.2019г 

ЕТ „ВАНЯ 
ИВАНОВА”, 
ЕИК 
8320043042 

1575.0
0 

- 6 694.00 - 2 872.80 6 694.00 6 694.00 24.01.2019 

2. Поземлен имот с 
идентификатор 
05815.305.640 по КК и КР 
на гр. Ботевград, 
одобрени със Заповед 
№РД-18-49/ 14.10.2011 г. 
на Изпълнителния 
директор на АГКК, с 
площ 351.00 кв.м., трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, с начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10 м), 
УПИ ХІІ, кв. 128 по 
регулационния план на 
гр. Ботевград, без 
застроените в него сгради 
АОС №4228/ 08.01.2019 г., 

чл.  35, ал. 3 от 
ЗОС, Програма 
за управление и 
разпореждане с 
имоти общ. 
собст. през 
2019г., Решение 
№80/ 
28.03.2019г. и 
Заповед №ОА-
353/ 19.04.2019г 

СТЕФКА 
ВАСИЛЕВА 
ТОДОРОВА,  
с адрес: ул. 
„Иван Вазов” 
№84 и ВЕТКА 
ВАСИЛЕВА 
ГЕОРГИЕВА, 
с адрес: ж.к. 
„Васил 
Левски” №33 

351.00 - 19 305.00 - 3 032.60 19 305.00 19 305.00 14.05.2019 

 

 



ІІ.Право на строеж 
 

 

№ 
по 
ред 

Наименование на обекта 
 

Основание за 
продажбата 

Купувач 

  
Прав
о на 

строе
ж 

кв.м. 

Сгради 
ЗП и РЗП 
в Кв.м. 

Стойност  
на право 

на 
строеж 

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 

върху терен с площ 
от 10 кв.м. в ПИ с 
идентификатор 
05815.306.1236, 
целият с площ от 
140 кв.м., с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на 
електропровод,: 
квартал 24, УПИ І, 
в.з. „Чеканица” 
 
АОС №4208/ 
29.10.2018 г. 

Чл. 37, ал. 4, т. 
4 от ЗОС, 
Програма за 
упраление и 
разпореждане 
с имотите-
общинска 
собственост 
2018г., 
Решение 
№281/ 
28.11.2018г. 
Заповед 
№ОА-589/ 
19.12.2018г 

„ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕ
НИЕ 
БЪЛГАРИЯ” 
АД 
ЕИК 130277958 

10 
кв.м. 

- 388.00 
лв. 

- 1026.50 
лв. за 
целия 

поземлен 
имот 

388.00 лв 388.00 
лв. 

21.01.2019г. 

2. Право на строеж 
върху терен с площ 
от 10 кв.м. в УПИ 
ХV-863, целият с 
площ от 1065 кв.м. в 
кв. 41 по плана на с. 

Чл. 37, ал. 4, т. 
4 от ЗОС, 
Програма за 
упраление и 
разпореждане 
с имотите-

ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕ
НИЕ 
БЪЛГАРИЯ” 
АД 
ЕИК 130277958 

10 
кв.м. 

- 95.00 лв - 4279.50 
лв. за 
целия  

поземлен
имот 

95.00 лв 95.00 лв. 21.01.2019г. 



Новачене 
АОС №1133/ 
02.02.2009 г. 

общ. 
собственост 
2018г.,Решени
е №281/ 
28.11.2018г. 
Заповед 
№ОА-590/ 
19.12.2018г 

3. Право на строеж за 
пристрояване върху 
терен от 9.15 кв.м. в 
ПИ с идентификатор 
05815.302.826, 
целият с площ от 
7082 кв.м., с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване: 
комплексно 
застрояване, 
квартал 1в., УПИ І, 
гр. Ботевград 
 

Чл. 38, ал. 2 от 
ЗОС, 
Програма за 
упраление и 
разпореждане 
с имотите-
общ. 
собственост 
2019г.,Решени
е №220/ 
25.07.2019г. 
Заповед 
№ОА-635/ 
16.08.2019г 

НАЙДЕН 
ИВАНОВ 
НАЧЕВ, с 
адрес: гр. 

Ботевград, 
ул. 

„Преслав”, 
№10, вх. А, 
ет.1, ап.2 

9.15 
кв.м. 

- 382.00 
лв. 

- 61197.10 
лв. за 
целия 

поземлен 
имот 

382.00 
лв. 

382.00 
лв. 

03.09.2019г. 

4. Право на строеж за 
пристрояване върху 
част от поземлен 
имот с 
идентификатор 
05815.304.652 по КК 
и КР на гр. 
Ботевград, целият с 
площ от 1 895 кв.м., 

Чл. 38, ал. 2 от 
ЗОС, 
Програма за 
упраление и 
разпореждане 
с имотите-
общ. 
собственост 
2019г.,Решени

КАЛИНА 
ДИМИТРОВА 
МАНОЛОВА 

И ИРИНА 
ДИМИТРОВА 
МАНОЛОВА 

ЧРЕЗ 
ПЪЛНОМОЩ

НИК  
ДИМИТЪР 
ГЕОРГИЕВ 

24 
кв.м. 

- 1083.00 
лв.  

 

- 13916.90 
лв. 

1083.00 
лв. 

1083.00 
лв. 

11.10.2019г. 



УПИ  ХVІ, кв. 153 по 
регулационния план 
на гр. Ботевград, 
както следва: терен 
с площ от 24 кв.м., с 
цел пристрояване на 
собствения им 
търговски обект – 
сграда с 
идентификатор 
05815.304.652.10 
АОС 4426/ 15.04.2019 

е №245/ 
15.08.2019г. 
Заповед 
№ОА-776/ 
07.10.2019г 

МАНОЛОВ  

 
 

                                                                                                                                                                                                        
ІІІ.Прекратяване на съсобственост по реда на чл.36 от ЗОС 

№ 
по 
ред 

Наименование на обекта 
 

Основание за 
продажбата 

Купувач 
  

Земя 
кв.м. 

Сг
ра
ди 
ЗП 
и 
РЗ
П 
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 47 кв.м., 
влизащ по регулация от 
улица в УПИ ХІ-1138 в 
кв. 9 по плана на с. 
Врачеш  
 
 
АОС 4226/ 21.12.2018 г. 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 
и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№4/ 
17.01.2019г. 
и Заповед 
№ОА-92/ 
08.02.2019г  

Петко 
Стаменов 
Петков 

47.00 
кв. м. 

- 582.80 
лв. 

- 184.60 
лв. 

582.80 
лв. 

582.80 
лв 

от 
14.02.2019 г. 

2. Терен с площ 33 кв.м., 
влизащ по регулация от 
улица в УПИ І-1115 в кв. 
8а по плана на с. Врачеш  
 
 
АОС 4351/ 25.02.2019 г. 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 
и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№112/ 
18.04.2019г. 
и Заповед 
№ОА-395/ 
13.05.2019г 

„КРИСТАЛ 
ООД 
ЕИК 
831113527 

33 
кв. м. 

- 495.00 
лв. 

- 149.00 
лв. 

495.00  
лв. 

495.00  
лв. 

Договор от 

3. 39 кв.м. от ПИ с 
идентификатор 
05815.306.1074, целия с 
площ от 4403 кв.м., 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 

Радка 
Петрова 
Йолова 

68   
кв. м. 

- 2720.00 
лв. 

- 624.60 
лв. 

2720.00 
лв. 

2720.00 
лв. 

от 
21.06.2019г. 



находящ се в гр. 
Ботевград, ул. „31-ва“, 
ТПТ: урбанизирана, 
НТП: за второстепенна 
улица и 29 кв.м. от ПИ с 
идентификатор 
05815.306.1026, целия с 
площ от 1433 кв.м., 
находящ се в гр. 
Ботевград, ул. „34-та“, 
ТПТ: урбанизирана, 
НТП: за второстепенна 
улица, представляващи 
терен с площ от 68 
(шестдесет и осем) кв.м. 
АОС №4317/ 15.02.2019г. 

и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№125/ 
15.05.2019г. 
и Заповед 
№ОА-472/ 
12.06.2019г 

4. Терен с площ от 417.00 
кв.м., влизащ по 
регулация от отпаднала 
улица - тупик  в поземлен 
имот с проектен 
идентификатор 
05815.301.447 по КК и КР 
на гр. Ботевград, целият с 
проектна площ от 2519.00 
кв.м., кв. 197 по 
регулационния план на гр. 
Ботевград. 
 
 
АОС №4354/25.02.2019 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 
и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№147/ 
30.05.2019г. 
и Заповед 
№ОА-503/ 
24.06.2019г 

ЕТ „НОВКО 
НОВКОВ” 

417.00 
кв.м. 

- 19182.00 
лв. 

- 2872.50 
лв. 

19182.00 
кв.м. 

19182.0
0 лв. 

Договор от 
12.07.2019г. 

5. Терен с площ 41 кв.м., 
влизащ по регулация от 
улица в УПИ VІ-976 в кв. 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 

Памела 
Георгиева 
Михайлова 

41.00 
кв.м. 

- 574.00  
лв. 

 541.80 
лв. за 
целия 

574.00  
лв. 

574.00  
лв. 

Договор от 
27.08.2019г. 



62 по плана на с. 
Скравена  
 
АОС №2804/12.01.2017 
 

управление 
и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№218/ 
25.07.2019г. 
и Заповед 
№ОА-640/ 
16.08.2019г 

имот от 
120 

кв.м 

6. Проектен имот с 
идентификатор 
05815.306.1245 с площ от 
4 кв.м.,  образуван от 
поземлен имот с 
идентификатор 
05815.306.1080, целият с 
площ от 5 768 кв.м., 
урбанизирана територия, 
с начин на трайно 
ползване: за 
второстепенна улица с 
адрес: гр. Ботевград, п.к. 
2140, в.з. „Зелин, кв. 7, ул.  
„20”. 
 
АОС №4483/ 06.06.2019г. 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 
и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№219/ 
25.07.2019г. 
и Заповед 
№ОА-641/ 
16.08.2019г 

Любка 
Георгиева 
Длъгацева  

4.00   
кв.м. 

 160.00 
лв. 

 36.70 
лв. 

160.00 
лв. 

160.00 
лв. 

Договор от 
03.09.2019г. 

7. Терен с площ 8 кв.м., 
влизащ по регулация от 
улица в УПИ ХХХІ в кв. 
42 по плана на с. 
Литаково  

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 
и 

Денислава 
Красимиров
а Павлинова 
с адрес: с. 
Литаково, 

8  
кв.м. 

 88.00  
лв. 

 32.10 
лв. 

88.00  
лв. 

88.00  
лв. 

Договор от 
02.10.2019 г. 



 
АОС №4413/ 03.04.2019 г. 
 

разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№186/ 
27.06.2019г. 
и Заповед 
№ОА-744/ 
01.10.2019г 

ул. „Шести 
септември” 
№24А 

8 Терен с площ от 60 кв.м., 
влизащ по регулация в 
УПИ ХХІІІ-2050 в кв. 143 
по регулационния план 
на гр. Ботевград, 
поземлен имот с 
идентификатор 
05815.305.461 по КК и КР 
на гр. Ботевград, с площ 
от 281 кв.м., 
представляващ УПИ 
ХХІІІ-2050 в кв. 143 по 
регулационния план на 
гр. Ботевград  
АОС №4524/ 30.07.2019г. 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 
и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 
Решение 
№186/ 
27.06.2019г. 
и Заповед 
№ОА-790/ 
15.10.2019г 

Захари 
Георгиев 
Василев, с 
адрес: гр. 
Ботевград, 
ул. 
„Славейков, 
№1, вх.Б, 
ет.3, ап.14 

60  
кв.м. 

 3300  
лв. 

 576.70 
лв. 

3300  
лв. 

3300  
лв. 

Договор от 
15.10.2019г. 

9 Терен с площ от 52 кв.м., 
влизащ с 28 кв. м. от 
улица в УПИ VІ-1269 и с 
24 кв.м. от улица  в УПИ 
VІІ-1270, 1271, находящ 
се в кв. 49а по плана на с. 
Врачеш 
 
АОС №4504/ 19.07.2019 г. 

Чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, 
Програма за 
управление 
и 
разпореждан
е с имоти 
общ. собст. 
през 2019г., 

Ивета 
Руменова 
Кючукова, с 
адрес: гр. 
София, 
община 
Столична, 
ж.к. „Христо 
Смирненски

52  
кв.м. 

 780      
лв. 

 209.00  
лв. 

780      
лв. 

780   
лв. 

Договор от  
25.10.2019 г. 



Решение 
№267/ 
19.09.2019г. 
и Заповед 
№ОА-791/ 
15.10.2019г 

”, бл. 45, вх. 
Г, ет. 5, ап. 
82 

 
 
 
 

ІV.Продажби по реда на чл.15, ал. 3 от ЗУТ 

 

№ 
по 
ред 

Наименование на обекта 
 

Основание за 
продажбата 

Купувач 
  

Земя 
кв.м. 

Сг
ра
ди 
ЗП 
и 
РЗ
П 
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. 

Терен с площ от 305 кв.м. 
,  част от ХІІІ-1647, 
целият с площ от 1723 
кв.м. в кв. 53 по плана на 
с. Трудовец, който се 
придава към УПИ ХІV-
1647 в кв. 53 по плана на 
с. Трудовец 
АОС №456/ 21.08.2002 г. 

Чл. 67, ал. 6 
от 
НРПУРОИ, 
Предварите
лен договор 
за покупко-
продажба от 
09.09.2019г. 
на 
основание 
чл. 15 от 
ЗУТ, 
Решение 

Иванка 
Стойчева 

Босовска с 
адрес: с. 

Врачеш, ул. 
„Синчец” 

№3 

305 
кв.м. 

- 

5185.00 
лв. 

- 6223.50 
лв. за 
целия 
УПИ 
ХІІІ-
1647 

5185.00 
лв. 

5185.00 
лв. 

10.12.2019г 



№244/ 
15.08.2019г 
на 
Общински 
съвет 
Ботевград 

 
 
 
                                                                                                                                                              

VІ.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 в сграда с 
идентификатор 
05815.304.744.5.42  
с площ от 39.97 
кв.м., с 
предназначение: 
жилище, 
апартамент, брой 
нива на обекта: 1 
/едно/, находящ се 
в сграда №5, етаж: 
1 /едно/, 
разположен в 
поземлен имот с 
идентификатор 
05815.304.744, 
заедно със 3.92 % 

Чл. 47 от 
ЗОС, 
Решение 
№85/ 
28.03.2019г. 
и Заповед 
№ОА-368/ 
30.04.2019г.  

Георги Иванов 
Гетов 

- 39.97 
кв.м. 

- 21 500.00 
лв. 

4 691.90 
лв. 

21 500.00 
лв. 

21 500.00 
лв 

07.05.2019 
г. 



ид. части от об.ч. 
на сградата и 
толкова от правото 
на строеж върху 
терена, както и с 
прилежащо мазе 
№2, със светла 
площ от 3.77 кв.м., 
конструкция: 
панелна. Година 
на построяване: 
1990 г. 
АОС №4350/ 
20.02.2019г. 

            

 
 
 
 
 


