ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2018г.

Ном
ер
по
ред

Номер и дата на
съставяне
на акта за
общинска
собственост

Номер
на
препис
ката

Местонахо
ждение
на имота

Вид и
описание на имота

Данъчна
оценка
на имота

Предоставени
права за
управление

Разпореди
телни
действия
с имота

1

АОС №
1218/18.01.2018г.

1218

Област
Пазарджик,
община
Батак, п.к
4580,
ул.„Партиза
нска”

ПИ с
идентификатор
02837.501.386 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
244.00 кв.метра,
трайно
предназначение на
територията :
Урбанизирана,
НТП: Ниско
застрояване / до 10
метра/ , стар
идентификатор
02837.501.1681,
номер на имота по
предходен план :
1681

1384.90
лева

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Включен в
капитала
на
търговско
дружество с
общинско
участие
не

Актове по
силата на
които
имотът или
част от него
е престанал
да бъде
общинска
собственост
Заповед №
382 от
25.06.2018г.
за отписване
на ПИ с
идентификатор
02837.501.386
с площ от
244.00 кв.
метра във
връзка с
извършена
продажба ,
съгл. Договор
№ 96-ДП-4/
14.06.2018г.

2

АОС №
1219/20.02.2018

1219

Област
Пазарджик,
община
Батак,
ул.„Антон ивановци”
№ 201

ПИ с
идентификатор
02837.502.2238 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
293.00 кв.метра,
трайно
предназначение на
територията :
Урбанизирана,
НТП: Ниско
застрояване / до 10
метра/ , стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план : 2238, кв. 21,
парцел I, ведно с
построената в него
сграда, а именно
Масивна сграда с
идентификатор :
02837.508.2238.1
със застроена площ
: 293.00 кв.метра,
брой етажи : 1
/един/ с
предназначение:
промишлена сграда,
стар идентификатор
: няма, номер по

14 899.30
лева

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

не

3

АОС №
1220/20.02.2018 г.

1220

Област
Пазарджик,
община
Батак,
ул.„Априлци” № 1

предходен план :
няма
ПИ с
91 474.60
идентификатор
лева
02837.501.656 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
1800.00 кв.метра,
трайно
предназначение на
територията :
Урбанизирана,
НТП: За обект
комплекс за
образование, стар
идентификатор :
няма , номер на
имота по предходен
план :656, кв. 66,
парцел V , с
построените в него
сгради а именно:
Масивна сграда с
идентификатор :
02837.501.656.1 със
застроена площ :
962.00 кв.метра,
брой етажи : 2 /два/
с предназначение:
сграда за
образование, стар

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

не

4

АОС №
1221/20.02.2018 г.

1221

Област
Пазарджик,
община
Батак,
ул.„Алек
мак” № 4

идентификатор :
няма, номер по
предходен план :
няма. Сградата е
построена 1925 г. –
Масивна сграда с
идентификатор
02837.501.656.2, със
Застроена площ :
28.00 кв.м. , брой
етажи 2, с
предназначение :
Друг вид
производствена
складова,
инфраструктурна
сграда, стар
идентификатор :
няма, номер по
предходен план:
няма.Сградата е
построена 1925 г.
ПИ с
179 310.70
идентификатор
лева
02837.501.796 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от 7
124.00 кв.м., трайно
предназначение на
територията :
Урбанизирана,

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

не

НТП: За друг
обществен обект,
комплекс , стар
идентификатор :
няма , номер на
имота по предходен
план :796, кв. 57, в
едно с построените
в него сгради а
именно:
Масивна сграда с
идентификатор :
02837.501.796.1 със
застроена площ :
1618.00 кв.м., брой
етажи : 2 /два/ с
предназначение:
Общежитие, стар
идентификатор:
няма ,номер по
предходен план :
няма.Сградата е
построена 1976г.
Масивна сграда с
идентификатор :
02837.501.796.2 със
застроена площ :
99.00 кв.м., брой
етажи : 1 с
предназначение:
Общежитие, стар
идентификатор:
няма ,номер по
предходен план :
няма.Сградата е

5

АОС
№1222/26.02.2018г.

1222

Област
Пазарджик,
община
Батак,
землище
село Нова
Махала,
местността
„Калето”

построена 1976г.
Масивна сграда с
идентификатор :
02837.501.796.3 със
застроена площ :
36.00 кв.м., брой
етажи : 1/ един/ с
предназначение:
Друг вид сграда за
обитаване, стар
идентификатор:
няма ,номер по
предходен план :
няма.Сградата е
построена 1976г.
Имот № 086047
23.90 лева
/нула ,осемдесет и
шест хиляди
четиридесет и
седем арабско /Начин на трайно
ползване: Нива, вид
собственост:
Общинска частна,
ЕКАТТЕ 51874
/петдесет и една
хиляди осемстотин
седемдесет и
четири арабско/,
категория на земята
при неполивни
условия: Девета,
целият с площ от
0.903 дка. /нула
точка , деветстотин

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.
Договор
№
96-ДН-3
/22.10.2018 г.
за отдаване под
наем земи от
ОПФ
за
1
стопанска
година

не

6

АОС №
1224/09.05.2018г.

1224

Област
Пазарджик,
община
Батак,
гр. Батак
п.к 4580,
”Язовир
Батак”-Зона
А

7

АОС №
1225/05.06.2018г.

1225

Област
Пазарджик,
община
Батак,с.
Нова
Махала,ул.
„Търговска”

и три декара/ в
местността
„Калето”, землище
село Нова Махала,
община Батак,
област Пазарджик.
ПИ с
идентификатор
02837.503.919 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД-1842/06.07.2010г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
655.00 кв.метра,
трайно
предназначение на
територията :
Урбанизирана,
НТП: За вилна
сграда, стар
идентификатор :
02837.503,270 ,
номер на имота по
предходен план :
94, кв. 16, парцел I919 „ИВС”
УПИ IV- 173
„Детска градина” в
кв. 13, със
застроена и
незастроена площ
от 1376.00 кв.м., в
едно с построената

3 531.90
лева

Няма.
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
не
Договор №
96-ДП13/06.11.20
18г. за
продажба
на
общински
недвижим
имот –
частна
общинска
собственост

63 680.80
лева

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от

не

Заповед №
751/ 08.2018г.
за отписване
на имота във
връзка с
извършена
продажба,
съгл. Договор
№ 96-ДП13/06.11.2018
г.

№ 80 А

8

АОС №
1229/26.06.2018г

1229

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Яз.Беглика”.

в него : Масивна
четириетажна
сграда - „Детска
градина”, със
застроена площ от
263.27 кв.м. и
разгъната застроена
площ от 1053.08
кв.м. Година на
построяване на
сградата 1984 г.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.13.93 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
тринадесет арабско
точка деветдесет и
три арабско/ по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
с адрес на
поземления имот:
местност „
Яз.Беглика”, гр.
Батак, община
Батак, област
Пазарджик, площ

ЗОС.

38.80 лева

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

не

9

АОС
№1230/26.06.2018г.

1230

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност
„Средно
бърдо”.

на имота :2 216.00
кв.м. / две хиляди
двеста и
шестнадесет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
9 /девета/, номер на
имота по предходен
план: 082016
/нула,осемдесет и
две хиляди и
шестнадесет
арабско/.
Поземлен имот с 9.70 лева
идентификатор
02837.10.754 /нула
две
хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско
точка
десет арабско точка
седемстотин
петдесет и четири
арабско/
по
кадастралната карта
и
кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-18-

Няма.
Няма
Имота
се
управлява от
Кмета
на
Община Батак
съгласно
чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

не

10

АОС №
1231/26.06.2018г.

1231

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,

10/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
с
адрес
на
поземления имот:
местност „Средно
бърдо”, гр. Батак,
община
Батак,
област Пазарджик,
площ на имота:
1 683.00 кв.м.
/хиляди шестстотин
осемдесет и три
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада,категория
на земята при
неполивни условия:
10 /десета/, номер
на имота по
предходен план:
046013 /нула,
четиридесет и шест
хиляди и
тринадесет
арабско/.
Поземлен имот с
48.30 лева
идентификатор
02837.5.676 /нула
две хиляди
осемстотин

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак

Няма

не

местност
„Ралева
къшла”.

тридесет и седем
арабско точка пет
арабско точка
шестстотин
седемдесет и шест
арабско /
по кадастралната
карта и
кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
с адрес на
поземления имот :
местност „ Ралева
къшла”, гр. Батак,
община Батак,
област Пазарджик,
площ на имота: 2
999.00 кв.м. / две
хиляди деветстотин
деветдесет и девет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
9 /девета/, номер на
имота по предходен

съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

11

АОС №
1232/26.06.2018г.

1232

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Божаново
дере”.

план: 012090
/нула,дванадесет
хиляди и
деветдесет
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.10.503 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
десет арабско точка
петстотин и три
арабско/ по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
с адрес на
поземления имот:
местност
„Божаново дере”,
гр. Батак, община
Батак, област
Пазарджик, площ
на имота : 3 962.00
кв.м. / три хиляди
деветстотин
шестдесет и два
квадратни метра/,
трайно

22.80 лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.
Договор
№ 96-ДН-1 от
01.10.2018
година за
отдаване под
наем земи от
ОПФ за 5
стопанска
година

Няма

не

12

АОС №
1233/26.06.2018 г.

1233

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Божаново
дере”.

предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
10 /десета/, номер
на имота по
предходен план:
048218
/нула,четиридесет и
осем хиляди двеста
и осемнадесет
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.10.479 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
десет арабско точка
четиристотин
седемдесет и девет
арабско/ по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
с адрес на
поземления имот:

15.80 лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

няма

не

местност
„Божаново дере”,
гр. Батак, община
Батак, област
Пазарджик, площ
на имота :
2 740.00 кв.м. /две
хиляди
седемстотин и
четиридесет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
10 /десета/, номер
на имота по
предходен план:
048189
/нула,четиридесет и
осем хиляди сто
осемдесет и девет
арабско/.
13

АОС
№1235/24.07.2018г.

1235

Област
Пазарджик,
община
Батак,
гр. Батак
п.к 4580,
”Язовир
Батак”-

ПИ с
идентификатор
02837.503.41 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД18-42/06.07.2010г.
на Изпълнителен
Директор на

7 101.50
лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма

не

Зона А

14

АОС №
1236/24.07.2018 г.

1236

Област
Пазарджик,
община
Батак,
гр. Батак
п.к 4580,
”Язовир
Батак”Зона А

АГКК, целият с
площ от 1 317.00
кв.метра, трайно
предназначение
на територията :
Урбанизирана,
НТП: ниско
застрояване / до
10 м./, стар
идентификатор :
няма , номер на
имота по
предходен план :
19, кв. 6, парцел I
ПИ с
идентификатор
02837.503.651 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД18-42/06.07.2010г.
на Изпълнителен
Директор на
АГКК, целият с
площ от 446.00
кв.метра, трайно
предназначение
на територията :
Урбанизирана,
НТП: ниско
застрояване / до
10 м./, стар
идентификатор :

2 404.90
лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
не
Договор №
95-ДП-5/
08.10.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

Заповед за
отписване
№ 717 от
25.10.2018г.
във връзка с
извършена
продажба на
имота, съгл.
Договор
№ 96-ДП-5
/08.10.2018г.

няма , номер на
имота по
предходен план :
167, кв. 33,
парцел I
15

АОС
№1237/24.07.2018г.

1237

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Корията”.

16

АОС №
1238/24.07.2018г.

1238

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,

Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.63 по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
площ на имота :
2 994.00 кв.м.,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
Седма, стар
идентификатор :
няма номер на
имота по предходен
план: 025063
Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.58 по
кадастралната карта
и кадастралните

86.20 лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
не
Договор №
95-ДП-6/
11.10.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

Заповед
№ 718 от
25.10.2018г.
за отписване
на имота във
връзка с
извършена
продажба
съгл. Договор
№ 96-ДП-6
/11.10.2018г.

86.50 лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак

Няма
не
Договор №
95-ДП-11/
11.10.2018
год. за

Заповед за
отписване на
имота № 723 /
25.10.2018г.
във връзка с

местност „
Корията”.
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АОС №
1239/24.07.2018г.

1239

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Корията”.

регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
площ на имота :
3 004.00 кв.м.,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
Седма, стар
идентификатор :
няма, номер на
имота по предходен
план: 025058
Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.59 по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
площ на имота :
2 998.00 кв.м.,
трайно
предназначение на
територията:

86.30 лева

съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

извършена
продажба
съгл. Договор
№ 96-ДП-11
/11.10.2018г

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
не
Договор №
95-ДП-10/
11.10.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

Заповед
№ 722 от
25.10.2018г.
за отписване
на имота във
връзка с
извършена
продажба
съгл. Договор
№ 96-ДП-10
/11.10.2018г

18

АОС №
1240/24.07.2018г.

1240

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Корията”.

Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
Седма, стар
идентификатор :
няма номер на
имота по предходен
план: 025059
Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.60 по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
площ на имота :
2 000.00 кв.м.,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
Седма, стар
идентификатор :
няма номер на
имота по предходен
план: 025060

57.60 лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
не
Договор №
95-ДП-9/
11.10.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

Заповед
№ 721 от
25.10.2018г.
за отписване
на имота във
връзка с
извършена
продажба
съгл. Договор
№ 96-ДП-9
/11.10.2018г
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АОС №
1241/24.07.2018г

1241

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Корията”.

Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.62 по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
площ на имота :
3003.00 кв.м.,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
Седма, стар
идентификатор :
няма номер на
имота по предходен
план: 025062

86.50 лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
Договор №
95-ДП-7/
11.10.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

Заповед
№ 719 от
25.10.2018г.
за отписване
на имота във
връзка с
извършена
продажба
съгл. Договор
№ 96-ДП-7
/11.10.2018г
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АОС №
1242/29.08.2018г

1242

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност
„ Пущек”.

ПИ с
идентификатор
02837.11.1347 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД18-10/12.04.2011г.
на Изпълнителен
Директор на
АГКК, целият с

5 294.00
лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
не
Договор №
95-ДП-12/
06.11.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот

Заповед
№ 750 от
08.11.2018г.
за отписване
на 63.00 кв.м.
от имота във
връзка с
извършена
продажба
съгл. Договор

площ от 1 814.00
кв.метра, трайно
предназначение
на територията :
Урбанизирана,
НТП: За вилна
сграда, стар
идентификатор :
02837.11.1035;
02837.11.745 ,
номер на имота по
предходен план
:029227, парцел I1347
„Индивидуално
Вилно
Строителство”
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АОС №
1243/29.08.2018г.

1243

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Корията”.

Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.61 по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
площ на имота :
3001.00 кв.м.,
трайно
предназначение на

110.40
лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

частна
общинска
собственост
Договор №
95-ДП-15/
19.12.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост за
прекратява
не на
съсобственост
Няма
не
Договор №
95-ДП-14/
06.12.2018
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

№ 96-ДП-12
/06.11.2018г
Заповед за
отписване
№ 10 от
03.01.2019г.
във връзка с
Договор за
продажба
№ 96-ДП-15
/19.12.2018г

Заповед
№ 9 от
03.01.2019г.
за отписване
на имота във
връзка с
извършена
продажба
съгл. Договор
№ 96-ДП-14
/06.12.2018г.
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АОС №
1244/26.09.2018г.

1244

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност „
Корията”.

територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
Седма, стар
идентификатор :
няма номер на
имота по предходен
план: 025061
Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.64 по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
площ на имота :
5 404.00 кв.м.,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
Седма, стар
идентификатор :
няма номер на
имота по предходен

155.60
лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Няма
не
Договор №
95-ДП-1/
05.02.2019
год. за
продажба
на
общински
недвижим
имот
частна
общинска
собственост

Заповед
№ 107 от
11.02.2019г.
за отписване
на имота във
връзка с
извършена
продажба
съгл. Договор
№ 96-ДП-1
/05.02.2019г

план: 025064
23

АОС №
1245/06.11.2018г.

1245

Област
Пазарджик,
община
Батак,
гр. Батак
п.к 4580
ул.”Иван
Вазов”

24

АОС №
1246/04.12.2018г.

1246

Област
Пазарджик,
община
Батак,
гр. Батак
п.к 4580,
”Язовир
Батак”Зона А

ПИ с
идентификатор
02837.503.2338 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД18-10/12.04.2011г.
на Изпълнителен
Директор на
АГКК, целият с
площ от 347.00
кв.метра, трайно
предназначение
на територията :
Урбанизирана,
НТП: ниско
застрояване / до
10 м./, стар
идентификатор :
няма , номер на
имота по
предходен план :
2338
1 715.00 кв.м
представляващи
1 715.00/ 1 763.00
идеални части от
ПИ с
идентификатор
02837.503.1322 по
КК и КР, одобрен
със Заповед РД-

1 969.60
лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

няма

9 734.30
лева

Няма.
Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.

Съгл.
Договор №
279 том 1
рег. 1412
от
09.08.2007
год.
издаден от
Служба по
вписвания

не

18-42/06.07.2010г.
на Изпълнителен
Директор на
АГКК, целият с
площ от 1 763.00
кв.метра, трайно
предназначение
на територията :
Урбанизирана,
НТП: за къмпинг,
мотел, стар
идентификатор :
02837.503.946;
02837.503.945 ,
номер на имота по
предходен план :
кв. 6, парцел
ХVII – 945 ; 946

та- Пещера
с № 96ДП44
/08.08.2007
год . по
регистъра
на
Община
Батак
48.00 кв.м.
от имота
са
продадени
на
Стефанка
Стефанова
Божкова,
Петър
Славчев
Божков и
Роберто
Славчев
Божков

