
   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР       

                                           
 за извършени разпоредителни сделки с имоти от Община Ботевград   през 2022 г. 

 

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

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта 

№ на акта за общинска 

собственост 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

Сгра

ди ЗП 

и 

РЗП 

в 

Кв.м. 

 Стойност 

земя 

лева,  

без ДДС 

Стойн

ост 

сград

и лв. 

 

 

Данъч

на 

 

оценк

а 

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. Урегулиран поземлен имот 

I-за фурна, находящ се в 

кв. 40  по плана на с. 

Скравена, с урегулирана 

площ от 556 кв. м., с  

уредени регулационни 

сметки, без застроената в 

него сграда 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2021 г., Решение 

№203/28.10.2021

г., Протокол от 

10.12.2021 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

659/ 13.12.2021г. 

„МОЛТЕН – 

ХРИСТОВ И 

С-ИЕ“ СД, 

ЕИК 

832018014, със 

седалище и 

адрес на 

управление: 

Област 

Софийска, 

община 

Ботевград, гр. 

Ботевград, ул. 

„Акад. Стоян 

Романски“ 

№40 

556   

кв.м. 

- 22240.00 

лв. 

- 3415.2

0 лв. 

22240.00 

лв. 

24500.00 

лв. 

12.01.2022г. 

2. Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.303.306 по КККР на 

гр. Ботевград, с площ от 

2420 кв. м., трайно 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

 

„НИКСМЕТА

Л ГРУП“ 

ЕООД, ЕИК 

200025963, със 

2420 

кв.м. 

- 193600.00 

лв. 

- 16670.

40 

Лв. 

193600.00 

лв. 

193605.00 

лв. 

26.01.2022г. 



предназначение на 

територията: 

урбанизирана; НТП: за 

друг вид производствен, 

складов обект, номер по 

предходен план: квартал 

202, УПИ ХLIX, адрес на 

поземления имот: гр. 

Ботевград, п. к. 2140, ул. 

„Цар Иван Шишман“ №41 

 

АОС №5338/20.07.2021г. 

общинска 

собственост 

2021г., Решение 

№222/25.11.2021

г., Протокол от 

30.12.2021 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-7/ 

07.01.2022 г. 

седалище и 

адрес на 

управление:, 

гр. Ботевград, 

п. к. 2140, ул. 

„Иван 

Шишман“ №43 

3. Урегулиран поземлен имот 

I-94 с урегулирана площ от 

945 кв. м. в кв. 54 по 

регулационния план на с. 

Боженица, заедно със 

застроената в него 

двуетажна масивна сграда 

със застроена площ 232 кв. 

м. Година на построяване – 

1946 г. (бивше старо 

кметство и общежитие),  

адрес: област Софийска, 

община Ботевград, с. 

Боженица, УПИ I-94. 

 

АОС №421/ 29.11.2018 г. 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022 г., Решение 

№13/28.01.2021г

., Протокол от 

27.01.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

39/ 28.01.2022 г 

„ИНТИ“ 

ЕООД, ЕИК 

832060910, със 

седалище и 

адрес на 

управление: гр. 

Ботевград, п. к. 

2140, ул. 

„Стефан 

Караджа“ №6. 

945 

кв.м. 

232 

кв.м. 

14175  

лв. 

23425 

лв. 

11313.

70 лв. 

48425.00 

лв. 

53500.00 

лв. 

17.02.2022г. 

4. Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.1225 по КККР на 

гр. Ботевград, с площ от 

512 кв. м., трайно 

предназначение на 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

„НИКСМЕТА

Л ГРУП“ 

ЕООД, ЕИК 

200025963 със 

седалище и 

адрес на 

512 

кв.м. 
- 51 200.00 

лв. 
-  4921. 

30 лв 

51200.00 

лв. 

65005.00 

лв. 

31.05.2022г. 



територията: 

урбанизирана; НТП: ниско 

застрояване (до 10 м.), 

квартал 225, УПИ VII, 

адрес на поземления имот: 

гр. Ботевград, п. к. 2140, 

ул. „16-ти Ловчански полк“ 

 

АОС №5433/ 17.01.2022 г. 

собственост 

2022г., Решение 

№62/31.03.2022г

., Протокол от 

05.05.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

209/10.05.2022 г. 

управление: 

Област 

Софийска, 

Община 

Ботевград, гр. 

Ботевград, ул. 

„Цар Иван 

Шишман“ №43 

5. Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.1226 по КККР на 

гр. Ботевград, с площ от 

545 кв. м., трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана; НТП: ниско 

застрояване (до 10 м.), 

квартал 225, УПИ VI, адрес 

на поземления имот: гр. 

Ботевград, п. к. 2140, ул. 

„16-ти Ловчански полк“ 

 

АОС №5432/17.01.2022 г. 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№62/31.03.2022г

., Протокол от 

05.05.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

211/10.05.2022 г. 

„НИКСМЕТА

Л ГРУП“ 

ЕООД, ЕИК 

200025963 със 

седалище и 

адрес на 

управление: 

Област 

Софийска, 

Община 

Ботевград, гр. 

Ботевград, ул. 

„Цар Иван 

Шишман“ №43 

545  

кв.м. 

- 54500.00 

лв. 

- 5889. 

00 лв. 

54500.00 

лв. 

67003.00 

лв. 

31.05.2022г. 

6. Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.1224 по КККР на 

гр. Ботевград, с площ от 

478 кв. м., трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана; НТП: ниско 

застрояване (до 10 м.), 

квартал 225, УПИ VIII, 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№62/31.03.2022г

., Протокол от 

„ЕНИМА 

БИЛД“ ЕООД, 

ЕИК 

200242062 със 

седалище и 

адрес на 

управление: 

Област 

Софийска, 

Община 

478 

кв.м. 

- 47500.00 

лв. 

- 4595. 

50 лв. 

47500.00 

лв. 

60200.00 

лв. 

31.05.2022г. 



адрес на поземления имот: 

гр. Ботевград, п. к. 2140, 

ул. „16-ти Ловчански полк“ 

 

АОСэ №5431 от 17.01.2022 

г. 

05.05.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

210/10.05.2022 г 

Ботевград, гр. 

Ботевград, ул. 

„Дондуков“ 

№5. 

7. Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.101.60 по КККР на 

гр. Ботевград, с площ от 

259 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: 6, номер по 

предходен план: 101060., 

местност „Чеканица“, гр. 

Ботевград,  

АОС №5347/31.08.2021 г. 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№63/31.03.2022г

., Протокол от 

20.05.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

239/25.05.2022 г 

ИЛИЯ 

ГЕОРГИЕВ 

ЦЕНЕВ с 

адрес: Област 

Софийска, 

Община 

Ботевград, гр. 

Ботевград, ул. 

„Васил 

Петров“ №10 

259 

кв. м 

- 5800.00 

лв. 

- 973.40 

лв. 

5800.00 

лв. 

8200.00 

лв. 

15.06.2022г. 

8. Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.101.61 по КККР на 

гр. Ботевград, с площ от 

1031 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: 6, номер по 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№63/31.03.2022г

., Протокол от 

20.05.2022 г. от 

проведен търг  и 

ИВАЙЛО 

ТАНЧОВ 

ТАНОВ с 

адрес: Област 

Софийска, гр. 

София, ул. 

„Гълъбова“ 

№25, ап. 14 

1031  

кв. м. 

- 23000.00 

лв. 

- 3340.4

0 лв. 

23000.00 

лв. 

30100.00 

лв. 

17.06.2022г.    



предходен план: 101061, 

местност „Чеканица“, гр. 

Ботевград 

АОС №5344/12.08.2022г. 

Заповед №ОА-

238/25.05.2022 г 

 

9. Урегулиран поземлен имот 

I-44, с площ 507 кв. м. в 

кв.24 по регулационния 

план на с. Липница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОС №5499/08.02.2022г. 

 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№97/28.04.2022г

., Протокол от 

17.06.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

300/20.06.2022 г 

 

ВАНЯ 

ИВАНОВА 

КАЧАУНОВА 

с адрес: гр. 

Ботевград, кв. 

„В. Левски“, 

бл. 56, вх. Б, 

ет. 2, ап. 4 

507  

кв. м. 

- 6813.00 

лв. 

- 1083.0

0 лв. 

6813.00 

лв. 

6866.00 

лв. 

07.07.2022г. 

10. Поземлен имот №605.002, 

кадастрален район 605 с 

площ 894.097 кв. м., извън 

регулация, по плана на 

новообразуваните имоти за 

местност "Бистрица", 

землище с. Трудовец, 

начин на трайно ползване: 

ливада; категория на 

населеното място: IV, 

категория на земята: V, 

неполивни условия, 

отстояние от строителните 

граници на с. Трудовец: 

1850 м. 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№113/26.05.2022

г., Протокол от 

07.07.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

348/08.07.2022 г 

 

ЦЕНКА 

ЦОЛОВА 

ТОШЕВА 

с адрес: с. 

Трусовец, ул. 

„Панчовска“ 

№21 

894.097 

кв. м. 

- 3200.00 

лв. 

- 1716.7

0 лв. 

3200.00 

лв. 

3200.00 

лв. 

28.07.2022г. 



АОС 5553/ 05.04.2022 г. 
11. Поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.580 по КК и КР 

на гр. Ботевград с площ 

3149 кв.м., трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг 

вид производствен , 

складов обект, УПИ I, кв. 

238 по регулационния план 

на гр. Ботевград,  заедно с 

попадащата в имота сграда 

с идентификатор 

05815.305.580.1 със 

застроена площ 839 кв.м., 

брой етажи:4, 

предназначение:промишле

на сграда. Година на 

построяване - 1984 г., 

конструкция: масивна, 

монолитна, 

административен адрес: гр. 

Ботевград, п. к. 2140, 

Промишлена зона – юг 

АОС №1483/ 11.07.2013г. 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№74/25.03.2021г

., Протокол от 

01.09.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

461/02.09.2022 г 

 

„ЕКЛИПТИКТ

РАНС“ ЕООД, 

ЕИК BG 

203401139, със 

седалище и 

адрес на 

управление: 

Област 

Софийска, 

община 

Ботевград, гр. 

Ботевград, п. к. 

2140, ул. 

„Прогрес“ №1, 

с управител и 

едноличен 

собственик на 

капитала 

Тодор 

Данаилов 

Данчев 

3149 

кв.м. 

ЗП 

839 

кв.м. 

 

РЗП 

3356 

кв.м. 

157450.00 

лв. 

466050

.00 

лв. 

492060

.80  

лв. 

623500.00 

лв. 

623500.00 

лв. 

05.10.2022г. 

12. Поземлен имот №236.38, с 

площ от 5114.53 кв. м. по 

плана на новообразуваните 

имоти в местността 

„Разсадника“, землището 

на с. Боженица, начин на 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

НИКОЛА 

КОСТАДИНОВ 

КОТЕВ 

с адрес: гр. 

София, ж.к. 

„Фондови 

5114.53 

кв.м. 

- 30000.00 

лв. 

- 8 011.4

0 лв. 

300000.00 

лв. 

30300.00 

лв. 

13.12.2022г. 



трайно ползване – 

земеделска земя, категория 

на земята – VI, категория 

на населеното място – VII, 

отстояние от строителните 

граници на с. Боженица – 

260 м. Имотът граничи с 

трайна настилка. 

АОС №5340/ 29.07.2021г. 

собственост 

2022г., Решение 

№113/26.05.2022

г., Протокол от 

23.11.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

606/24.11.2022 г 

 

жилища“, 

бл.214, вх. Ж, 

ет. 3, ап. 146 

13. Поземлен имот №236.40, с 

площ от 565.81 кв. м. по 

плана на новообразуваните 

имоти в местността 

„Разсадника“, землището 

на с. Боженица, начин на 

трайно ползване – 

земеделска земя, категория 

на земята – VI, категория 

на населеното място – VII, 

отстояние от строителните 

граници на с. Боженица – 

260 м. Имотът граничи с 

трайна настилка. 

АОС №5339/ 29.07.2021г. 

Чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, Програма 

за упраление и 

разпореждане с 

имотите-

общинска 

собственост 

2022г., Решение 

№113/26.05.2022

г., Протокол от 

23.11.2022 г. от 

проведен търг  и 

Заповед №ОА-

607/24.11.2022 г 

 

НИКОЛА 

КОСТАДИНОВ 

КОТЕВ 

с адрес: гр. 

София, ж.к. 

„Фондови 

жилища“, 

бл.214, вх. Ж, 

ет. 3, ап. 146 

565.81 

кв.м. 

- 2300.00 

лв. 

- 886.30 

лв. 

2300.00 

лв. 

2500.00 

лв. 

13.12.2022г. 

 

ІІ.Подажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС (продажба на земя на собственика на сграда) 

№ 

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.            



 

  

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

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта 

№ на акта за общинска 

собственост 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

Сг

ра

ди 

ЗП 

и 

РЗ

П 

в 

Кв

.м. 

 Стойност 

Стойност 

земя,  

без ДДС 

  лева 

Сто

Сто

йнос

т 

сгра

ди 

без 

ДДС

лв. 

 

 

Данъчна 

 оценка 

лева 

Пазарна 

 цена по 

решение 

на ОбС в 

лева 

Обща  

Продажн

а цена 

лева 

Договор за  

продажба 

дата 

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

1. Терен с площ от 194 кв. 

м., влизащ по регулация 

от улица УПИ I-587 в кв. 

32 по регулационния 

план на с. Литаково. 

 

 

 

 

  

АОС №5353/ 20.09.2021 г.  

Чл. 36, ал. 1,  

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№237/ 

22.12.2021 г. 

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-29/ 

19.01.2022 г. 

Генчо 

 Игнатов  

Василев 

194 

кв. м. 

- 3492.00 

лв. 

- 779.60  

лв. 

3492.00 

лв. 

3492.00 

лв. 

28.01.2022г

. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терен с площ от 1101 кв. 

м., част от УПИ I в кв. 12 

по регулационния план 

на с. Липница. 

 

АОС №1167/ 21.05.2009 г. 

Чл. 36, ал. 1,  

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

Иванчо 

Атанасов  

Минов 

1101 

кв. м. 

- 18100.00 

лв. 

- 2087.50 

лв. 

12000.00 

лв. 

12000.00 

лв. 

31.05.2022г

. 



 

 

 

 

 

№24/ 

24.02.2022 г. 

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-240/ 

26.05.2022 г 
3. Терен с площ от 49 кв. м. 

от поземлен имот с 

идентификатор 

05815.307.669, целият с 

площ от 4749 кв. м., 

влизащ по регулация от 

второстепенна улица в 

УПИ ХІV-1148 в кв. 68 по 

регулационния план на 

вилна зона „Зелин”, 

административен адрес: 

гр. Ботевград, в. з. 

„Зелин“, ул. „Червена 

киселица“. 

АОС №5548/15.03.2022г. 

Чл. 36, ал. 1,  

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№100/ 

28.04.2022 г. 

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-232/ 

19.05.2022 г 

Недялка 

Цонева 

Панчева и 

Даниела 

Христова 

Найденова 

чрез 

пълномощн

ик Димитър 

Сталимиров 

Найденов 

49  

кв.м. 

- 3185.00 

лв. 

- 375.00 

лв. 

3185.00 

лв. 

3185.00 

лв. 

22.06.2022г 

4. Проектен имот с 

идентификатор 

05815.306.759, с площ 34 

кв. м., трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: 

незастроен имот за 

жилищни нужди, 

образуван от поземлен 

имот 05815.306.1074, 

Чл. 36, ал. 1,  

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№126/ 

30.06.2022 г., 

изменено с 

Решение 

№151/ 

 

Борислав 

Стилиянов 

Петров 

34  

кв.м. 

- 2210.00 

лв. 

- 260.20 

лв. 

1020.00 

лв. 

1020.00 

лв. 

17.08.2022г 



влизащ по регулация от 

второстепенна улица в 

УПИ І-1276 в кв. 64 по 

регулационния план на 

вилна зона „Зелин”, 

административен адрес: 

Област Софийска, гр. 

Ботевград, п. к. 2140, в. з. 

„Зелин“, ул. „Люляк“ 

АОС 

28.07.2022г. 

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-401/ 

16.08.2022 г 

5.  Проектен имот с 

идентификатор 

05815.306.758, с площ 7 

кв. м., трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: 

незастроен имот за 

жилищни нужди, 

образуван от поземлен 

имот 05815.306.1027, 

влизащ по регулация от 

второстепенна улица в 

УПИ І-1276 в кв. 64 по 

регулационния план на 

вилна зона „Зелин”, 

административен адрес: 

Област Софийска, гр. 

Ботевград, п. к. 2140, в. з. 

„Зелин“, ул. „Патьо 

Чорбаджи“ 

АОС 

Чл. 36, ал. 1,  

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№126/ 

30.06.2022 г., 

изменено с 

Решение 

№151/ 

28.07.2022г. 

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-401/ 

16.08.2022 г 

Борислав 

Стилиянов 

Петров 

7     

кв.м. 

- 455.00 

лв. 

- 53.60  

лв. 

210.00 

лв. 

210.00 

лв. 

17.08.2022г 

6. 1/3 ид. ч., равняващи се Чл. 36, ал. 1,  Евгения 353.33 - 15899.00 - 1419.80 15899.00 15899.00 19.08.2022г 



на 353.33/1060 кв. м. от 

УПИ XXI-1553,целият с 

площ 1060 кв.м. находящ 

се в кв. 48 по плана на с. 

Трудовец 

 

АОС №5294/14.04.2021г. 

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№125/ 

24.06.2021 г.,  

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-365/ 

19.07.2022 г 

Ангелова 

Бенчева - 

Патил 

кв.м. лв. лв. лв. лв. 

7. 1/3 ид. ч., равняващи се 

на 351.66/1055 кв. м. от 

УПИ XXV-1553,целият с 

площ 1055 кв.м. находящ 

се в кв. 48 по плана на с. 

Трудовец 

 

АОС №5295/14.04.2021г. 

Чл. 36, ал. 1,  

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№126/ 

24.06.2021 г.,  

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-364/ 

19.07.2022 г 

Веселин 

Тодоров 

Даскалов, 

Динка 

Божкова 

Ташева, 

Атанас 

Панчев 

Ташев,  

Цеца 

Панчева 

Батюва и 

Дора 

Методиева 

Йовчева 

 

351.66 

кв.м. 

- 17583.00 

лв. 

- 1190.80 

лв. 

17583.00 

лв. 

17583.00 

лв. 

07.09.2022г 

8. Терен с площ от 12 кв. м., 

влизащ по регулация от 

улица УПИ II-52 в кв. 9 

по план на м. „Славо 

поле“, с. Краево, община 

Чл. 36, ал. 1,  

т. 2, от ЗОС, 

чл. 47, ал. 1,  

т. 2 и чл. 48, 

 ал. 2 от 

Тодор  

Василев  

Тодоров 

12    

кв.м. 

- 468      

лв. 

- 22.80  

лв. 

468      

лв. 

468      

лв. 

22.12.2022г 



Ботевград, целият с площ 

900 кв. м. 

АОС №5607/05.10.2022 г. 

НРПУРОИ, 

Решение 

№234/ 

24.11.2022 г.,  

на ОбС 

Ботевград и 

Заповед 

№ОА-643/ 

15.12.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта 

 

Основание за 

продажбата 

Купувач 
  

Земя 

кв.м. 

 Стойност 

земя лева,  

без ДДС 

 

 

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 

1. Проектен имот с 

идентификатор 

05815.305.1218 с площ 580 

кв. м., образуван като се 

отнема площ: 217 кв. м.  от 

поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.1012, трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за 

второстепенна улица  и 364 

кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.483, трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг 

вид озеленени площи 

Чл. 18 от ЗС, 

чл. 60, ал. 6 

от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№107/ 

27.05.2021г. 

и 225/ 

25.11.2021г. 

на ОбС 

Ботевград, 

чл. 2 от 

Предварител

ен договор 

по чл. 15, ал. 

3 от ЗУТ 

Николай 

Свободанов 

Петров 

580 

кв.м. 

46400.00  

лв. 

5575.00 

лв. 

46400.00 

лв. 

46400.00 

лв. 

25.01.2022г. 



2. 

     Проектен имот с 

идентификатор 

05815.305.1227 с площ 15 

кв. м., образуван като се 

отнема площ: 15 кв. м.  от 

поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.1012, трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за 

второстепенна улица.  

Чл. 18 от ЗС, 

чл. 60, ал. 6 

от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№107/ 

27.05.2021г. 

и 225/ 

25.11.2021г. 

на ОбС 

Ботевград, 

чл. 2 от 

Предварител

ен договор 

по чл. 15, ал. 

3 от ЗУТ 

Николай  

Пламенов 

Боженишки 

15 

кв.м. 

1200.00 

лв. 

144.20 

лв. 

1200.00 

лв. 

1200.00 

лв. 

24.01.2022г. 



3. Проектен имот с 

идентификатор 

05815.305.1221 с площ 377 

кв. м., образуван като се 

отнема се площ: 196 кв. м.  

от поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.1012, трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за 

второстепенна улица  и 181 

кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.481, трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг 

вид озеленени площи. 

Чл. 18 от ЗС, 

чл. 60, ал. 6 

от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№107/ 

27.05.2021г. 

и 225/ 

25.11.2021г. 

на ОбС 

Ботевград, 

чл. 2 от 

Предварител

ен договор 

по чл. 15, ал. 

3 от ЗУТ 

Валентин 

Георгиев 

Пенчев 

и  

Валерия 

Петрова 

Линкова 

377 

кв.м. 

30160.00 

лв. 

3623.70 

лв. 

30160.00 

лв. 

30160.00 

лв. 

07.02.2022г. 



4.            Проектен имот с 

идентификатор 

05815.305.1217 с площ 154 

кв. м., образуван като се 

отнема площ: 138 кв. м.  от 

поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.1012, трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за 

второстепенна улица  и 16 

кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.483, трайно 

предназначение на 

територията: 

урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг 

вид озеленени площи. 

Чл. 18 от ЗС, 

чл. 60, ал. 6 

от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№107/ 

27.05.2021г. 

и 225/ 

25.11.2021г. 

на ОбС 

Ботевград, 

чл. 2 от 

Предварител

ен договор 

по чл. 15, ал. 

3 от ЗУТ 

Калоян  

Петров   

Колев 

154 

кв.м. 

12320.00 

лв. 

1663.20 

лв. 

12320.00 

лв. 

12320.00 

лв. 

08.02.2022г. 



5. Проектен имот с 

идентификатор 

05815.302.1148, с площ от 

111 кв. м., НТП: ниско 

застрояване /до 10 м/, 

образуван от УПИ I - "За 

жилищен комплекс", като се 

прехвърля съответната 

площ към УПИ XI-358, 

трайно предназначение на 

територията: урбанизирана; 

НТП: ниско застрояване /до 

10 м/, адрес на имота: 

Област Софийска, община 

Ботевград, гр. Ботевград, п. 

к. 2140, ул. „Тодор 

Каблешков“ №9, УПИ XI-

358, кв. 26 по 

регулационния план на гр. 

Ботевград.       

 

Чл. 18 от ЗС, 

чл. 60, ал. 5 и 

ал. 6 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№106/ 

27.05.2021г. 

Заповед 

№СА/13.04.2

2г., и 

актуална 

оценка от 

03.06.22г., 

чл. 2 от 

Предварител

ен договор 

по чл. 15, ал. 

3 от ЗУТ 

Велина 

Цанкова 

Георгиева, 

Веселина 

Панова 

Павлова, 

Цанко 

Пенков 

Цанков и 

Камелия 

Пенкова 

Цанкова 

111 

кв.м. 

2775.00 

лв. 

1198.80 

лв. 

2775.00 

лв. 

2775.00 

лв. 

10.06.2022г. 



6. 

Проектен имот с 

идентификатор 

05815.302.1147, с площ от 

69 кв. м., НТП: ниско 

застрояване /до 10 м/, 

образуван от УПИ I - "За 

жилищен комплекс" като се 

прехвърля съответната 

площ към УПИ XII-359, 

трайно предназначение на 

територията: урбанизирана; 

НТП: ниско застрояване /до 

10 м/, 

Чл. 18 от ЗС, 

чл. 60, ал. 5 и 

ал. 6 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№106/ 

27.05.2021г. 

Заповед 

№СА/13.04.2

2г., и 

актуална 

оценка от 

03.06.22г., 

чл. 2 от 

Предварител

ен договор 

по чл. 15, ал. 

3 от ЗУТ 

Георги 

Петров 

Миков и 

Веселка 

Петрова 

Микова 

69  

кв.м. 

1725.00 

лв. 

745.20 

лв. 

1725.00 

лв. 

1725.00 

лв. 

16.06.2022г. 



7. 

Проектен имот с 

идентификатор 

05815.302.1146, с площ от 

89 кв. м., НТП: ниско 

застрояване /до 10 м/, 

образуван от УПИ I - "За 

жилищен комплекс" като се 

прехвърля съответната 

площ към УПИ XIII-360, 

трайно предназначение на 

територията: урбанизирана; 

НТП: ниско застрояване /до 

10 м/, 

Чл. 18 от ЗС, 

чл. 60, ал. 5 и 

ал. 6 от 

НРПУРОИ, 

Решение 

№106/ 

27.05.2021г. 

Заповед 

№СА-29/ 

13.04.22г., и 

актуална 

оценка от 

03.06.22г., 

чл. 2 от 

Предварител

ен договор 

по чл. 15, ал. 

3 от ЗУТ 

Ваня 

Николова 

Маринова, 

Иванка 

Георгиева 

Минева и 

Николай 

Георгиев 

Иванов 

89  

кв.м. 

2225.00 

лв. 

961.20 

лв. 

2225.00 

лв. 

2225.00 

лв. 

25.06.2022г. 

                                                                                                                                                                                                            

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 ОбС, 

без ДДС 

Обща  

Продажна 

цена лева 

без ДДС 

Договор за  

продажба 

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

 Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

05815.305.390.1.19 с 

площ от 75,50  кв.м., с 

предназначение: 

жилище, апартамент, 

брой нива на обекта: 1, 

находящ се на етаж 7 в 

сграда с идентификатор 

Чл. 47, 

ал.1, т.3 и 

ал.2 от 

ЗОС, 

Решение 

№65/31.0

3.2022г. 

на ОбС 

Ботевград 

Полина 

Николаева 

Кръстева 

- 75.50 

кв.м. 

- 49700.00 

лв. 

11143.90 

      лв. 

49700.00 

лв. 

49700.00 

лв. 

17.05.2022г. 



05815.305.390.1, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

05815.305.390, заедно 

със 5,69% ид. части от 

об.ч. на сградата и 

толкова от правото на 

строеж върху терена, на 

който е построена 

сградата; мазе - 4 кв.м. 

Конструкция: панелна. 

Година на построяване: 

1985 г. 

Заповед 

№ОА-

212/11.05.

2022г. 

2.            

3.            

4.            

5.            

 

VІІ.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  

право на 

строеж  

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

1 Терен с площ 42.00 

кв. м. за построяване 

на  сграда за 

обществено 

обслужване в УПИ 

XXVI- в кв. 2 по рег. 

Чл. 37, ал. 1 и 

ал.7 от ЗОС, 

чл. 51, ал.8 от 

НРПРОИ, 

Решение №72/ 

31.03.22 г., 

Марин 

Иванов 

Танковски 

42 

 кв. м. 

- 4183.00 

лв. 

- 2673.80 

лв. на 

целия 

УПИ 

XXVI в 

кв. 2 в с. 

Врачеш 

4183.00 

лв. 

4200.00 

лв. 

12.07.2022г. 



план на с. Врачеш, 

разположена на 

уличната рег. линия и 

на страничната рег. 

линия с УПИ XXV за 

малкоетажно, 

свързано застрояване 

на сгради при 

покриване на 

калканните им стени, 

съобразно 

предвижданията на 

ЧИЗРП на кв. 2, с. 

Врачеш, одобрено със 

Заповед №324/ 

20.06.2000 г.  и 

Проект за изменение 

ПУП – ПР на УПИ 

XXVI в кв. 2, с. 

Врачеш , одобрен със 

Заповед №СА-35/ 

27.05.2010 г 

Заповед №ОА-

242 

Проведен търг, 

Заповед №242/ 

27.05.2022 г. 
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