ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2017г.

№
ПО
РЕ
Д

№ и дата
на
съставяне
на акта

Ном Местонахожден
ер
ие
на
доси
е

Вид и
описание
на имота

Данъчна
оценка на
имота към
момента на
утвърждава
не на акта

Предоставен Възникна
и права за
ли или
управление учредени
ограничен
и вещни
права
върху
имота на
основание
чл.7 , ал.2
изречение
второ от
ЗОС

Налич
ие на
догово
р за
концес
ия

Актове по
силата , на
които имотът
или част от
имота е
престанал да
бъде общинска
собственост

1.

АОС
№1187/
01.02.2017г.

1187 Обл.Пазарджик
общ.Батак
Землище
с.Фотиново
Месност
„Крегня”

Имот
№002103
НТППасище,мер
а
Вид
собственост
:
общинска
публична,
ЕКАТТЕ
76162,
категория
на земята
при

24.10 лева

Имота се
Управлява от
Кмета на
Община
Батак,съгл.
чл.12,ал.5 от
ЗОС.

Не

Решение №
229/14.03.2017г.
Взето с
протокол №17
на Общински
съвет Батак за
предоставяне на
наследници на
Костадин
Петров
Стамболиев на
0.800 дка от
имота .
Решение
№

Няма

Заповед за
отписване на
акта за
общинска
собственост,
№ и дата на
съставяне на
акт за
поправка на
акта за
общинска
собственост
,№ и дата на
съставяне на
нов акт за
общинска
собственост

неполивни
условия:
Десета,цели
я
с площ :
7.660 дка

2.

АОС№1192
/28.02.2017г

1192 Област
Пазарджик,
община Батак,
землище село
Фотиново,
местността
„Батища”

Имот №
002681
/нула, нула
две хиляди
шестстотин
осемдесет и
едно
арабско/ Начин на
трайно
ползване:
Пасище с
храсти, вид
собственост
: Общинска
публична,
ЕКАТТЕ
76162
/седемдесет
и шест
хиляди сто
шестдесет и

16.60 лева

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

Не

230/14.03.2017г.
Взето с
протокол № 17
на Об Съвет
Батак за
предоставяне
на
наследниците
на Костадин
Петров
Стамболиев на
1.000 дка от
имота.
Решение №
239/06.04.2017г.
, взето с
Протокол №18
на ОбС-Батак за
предоставяне на
н-ците на
Костадин
Петров
Стамболиев на
0.700дка от
имота;
Решение №
240/06.04.2017г.
, взето с
Протокол №18
на ОбС-Батак за
предоставяне на
н-ците на
Костадин
Петров
Стамболиев на

две
арабско/,
категория
на земята
при
неполивни
условия:
Десета,
целият с
площ от
4.823 дка.
/четири
точка
осемстотин
двадесет и
три декара/
в
местността
„Батища”,
землище
село
Фотиново,
община
Батак,
област
Пазарджик

0.500дка от
имота;
Решение №
241/06.04.2017г.
, взето с
Протокол №18
на ОбС-Батак за
предоставяне на
н-ците на
Костадин
Петров
Стамболиев на
1.500дка от
имота;
Решение №
242/06.04.2017г.
, взето с
Протокол №18
на ОбС-Батак за
предоставяне на
н-ците на
Костадин
Петров
Стамболиев на
1.000дка от
имота.

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2017г.
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 №
1186/01.02.2017г.

1186

Област
Пазарджик,
община
Батак,
землище
село
Фотиново,
местността
„Ливадище”
.

Имот № 003545
/нула, нула три
хиляди петстотин
четиридесет и пет
арабско/, начин на
трайно ползване:
Използв. ливада,
вид собственост:
Общинска частна,
ЕКАТТЕ 76162
/седемдесет и шест
хиляди сто
шестдесет и две
арабско/, категория
на земята при
неполивни условия:
Десета, целия с
площ от 2.340 дка.
/два точка триста и
четиридесет декара/
в местността
„Ливадище”,
землище село
Фотиново, община
Батак, област
Пазарджик.

11.70 лева

Няма. Имота се Няма
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
Решение
№232/14.03.
2017г., взето
с Протокол
№17 на
ОбС-Батак
за
предоставян
е на н-ците
на Костадин
Петров
Стамболиев
на 0.800 дка
от имота

2

АОС №
1188/06.02.2017г.

1188

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак п.к.
4580, ул.
„Антониван
овци”.

Поземлен имот с
идентификатор
02837.501.436 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
петстотин и едно
арабско точка
четиристотин
тридесет и шест
арабско/, по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от 2
541.00 кв.м. /две
хиляди петстотин
четиридесет и един
квадратни метра/, с
адрес на
поземления имот:
гр. Батак, п.к. 4580,
ул.
„Антонивановци”,
община Батак,
област Пазарджик,
трайно
предназначение на
територията:
Урбанизирана,
начин на трайно
ползване: За
складова база, стар
идентификатор:

14 422.70
лева

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

Не

3

АОС №
1189/06.02.2017г.

1189

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак п.к.
4580,
„Язовир
Батак” –
Зона „А”.

02837.501.2392
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
петстотин и едно
арабско точка две
хиляди триста
деветдесет и две
арабско/, номер на
имота по предходен
план: 501.2392
/петстотин и едно
арабско точка две
хиляди триста
деветдесет и две
арабско/, квартал:
120/сто и двадесет
арабско/, парцел:
част от УПИ V /пет
римско/ - складова
база.
310.00 кв.м. /триста
и десет квадратни
метра/,
представляващи ½
/една втора/
идеални части от
Поземлен имот с
идентификатор
02837.503.321 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
петстотин и три
арабско точка
триста двадесет и
едно арабско/, по

1 671.60
лева

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

Не

4

АОС
№1190/08.02.2017г.

1190

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност

кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1842/06.07.2010г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
620.00 кв.м.
/шестстотин и
двадесет квадратни
метра/, с адрес на
поземления имот:
гр. Батак, п.к. 4580,
„Язовир Батак” –
Зона „А”, община
Батак, област
Пазарджик, трайно
предназначение на
територията:
Урбанизирана,
начин на трайно
ползване: Ниско
застрояване (до
10m), стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план: 13/тринадесет
арабско/, квартал:
20/ двадесет
арабско/, парцел: V
/пет римско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.10.52/нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем

113.90
лева

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

не

Решение
№236/14.03.
2017г., взето
с Протокол
№17 на
ОбС-Батак

„Свети
Георги”.

5

АОС

1191

Област

арабско точка десет
арабско точка
петдесет и две
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 „Свети
Георги”, гр. Батак,
община Батак,
област Пазарджик,
площ на имота: 6
507.00 кв.м. /шест
хиляди петстотин и
седем квадратни
метра/, трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
9 /девета/, стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план: 047052 /нула
четиридесет и
седем хиляди и
петдесет и две
арабско/
Поземлен имот с

ЗОС.

3 316.20

Няма. Имота се

за
предоставян
е на н-ците
на Мая
Георгиева
Александри
на на
4100.00
кв.м. от
целият имот

Няма

Не

№1191/09.02.2017г.

Пазарджик,
община
Батак, град
Батак п.к.
4580,
„Язовир
Батак” –
Зона „А”.

идентификатор
02837.503.320 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
петстотин и три
арабско точка
триста и двадесет
арабско/, по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1842/06.07.2010г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
615.00 кв.м.
/шестстотин и
петнадесет
квадратни метра/, с
адрес на
поземления имот:
гр. Батак, п.к. 4580,
„Язовир Батак” –
Зона „А”, община
Батак, област
Пазарджик, трайно
предназначение на
територията:
Урбанизирана,
начин на трайно
ползване: Ниско
застрояване (до
10m), стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен

лева

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

план: 132/сто
тридесет и две
арабско/, квартал:
20/ двадесет
арабско/, парцел: IV
/четири римско/.
6

АОС №
1193/27.03.2017г.

1193

Област
Пазарджик,
община
Батак, село
Нова
Махала, ул.
„Мадара”
№1.

7

АОС
№1194/05.04.2017

1194

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност
„Марина
къшла”.

Урегулиран
Поземлен
Имот
VIII /осем римско/
475
/четиристотин
седемдесет и пет
арабско/
„Търговия
и
услуги” в квартал
22 /двадесет и две
арабско/, целият с
площ от 152.00
кв.м./сто петдесет
и два квадратни
метра/по плана на
село
Нова
Махала, община
Батак,
област
Пазарджик.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.5.245 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка пет
арабско точка
двеста четиридесет
и пет арабско/ по

719.00
лева

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

Договор за
Наем на
общински
терен –
частна
общинска
собственос
т №96-ДН5/14.06.201
7г.

68.40 лева

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

Не

Не

кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
с адрес на
поземления имот:
местност „ Марина
къшла”, гр. Батак,
община Батак,
област Пазарджик,
площ на имота :4
251.00 кв.м. /
четири хиляди
двеста петдесет и
един квадратни
метра/, трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 010092 /нула,
десет хиляди
деветдесет и две
арабско/.
8

АОС
№1195/05.04.2017г.

1195

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност
„Кънева
борика”.

Поземлен имот с
идентификатор
02837.10.1048
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
десет арабско
точка хиляда

16.60 лева

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

Не

четиридесет и
осем 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 „ Кънева
борика”, гр. Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :
1 030.00 кв.м. /
хиляда и тридесет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 041034 /нула,
четиридесет и една
хиляди тридесет и
четири арабско/.
9

АОС
№1196/05.04.2017г.

1196

Област
Пазарджик,
община
Батак, град

Поземлен имот с
идентификатор
02837.10.1058
/нула две хиляди

13.10 лева

Няма. Имота се
управлява от
Кмета на
Община Батак

Няма

Не

Батак,
местност
„Кънева
борика”.

осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
десет арабско
точка хиляда
петдесет и осем
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 „ Кънева
борика”, гр. Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :
2 094.00 кв.м. /две
хиляди деветдесет
и четири
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 041044 /нула,
четиридесет и една

съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС

хиляди
четиридесет и
четири арабско/.
10

АОС
№1197/05.04.2017г.

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност
„Кънева
борика”.

7.30 лева
Поземлен имот с
идентификатор
02837.10.1010
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
десет арабско
точка хиляда и
десет 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 „ Кънева
борика”, гр. Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :
1 269.00 кв.м. /
хиляда двеста
шестдесет и девет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на

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

Няма

Не

територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 042055 /нула,
четиридесет и две
хиляди петдесет и
пет арабско/.
11

АОС
№ 1198/05.04.2017г.

1198

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

Поземлен имот с
идентификатор
02837.10.435
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
десет арабско
точка
четиристотин
тридесет и пет
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,

13.70 лева

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

Няма

Не

област
Пазарджик, площ
на имота :

12

АОС
№1199/06.04.2017г.

1199

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

2 389.00 кв.м. / две
хиляди и триста
осемдесет и девет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 048 145
/нула, четиридесет
и осем хиляди сто
четиридесет и пет
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.4.167 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
четири арабско
точка сто
шестдесет и седем
арабско/ по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,
с адрес на

29.50 лева

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

Няма

Не

13

АОС
№1200/06.04.2017г.

1200

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност
„Света
Богородица
”.

поземления имот:
местност „Рабаджи
дере”, гр. Батак,
община Батак,
област Пазарджик,
площ на имота: 2
110.00 кв.м. / две
хиляди сто и десет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 011050 /нула,
единадесет хиляди
и петдесет
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.1256 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет арабско
точка хиляда
двеста петдесет 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

23.80 лева

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

Няма

Не

поземления имот:
местност „Света
Богородица”, гр.
Батак, община
Батак, област
Пазарджик, площ
на имота : 1 621.00
кв.м. / хиляда
шестстотин
двадесет и един
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 054183
/нула,петдесет и
четири хиляди сто
осемдесет и три
арабско/.
14

АОС
№1201/06.04.2017г.

1201

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност
„Свети
Илия”.

Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.712
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет
арабско точка
седемстотин и
дванадесет
арабско/ по
кадастралната
карта и

25.90 лева

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

Няма

Не

кадастралните
регистри,
одобрени със
Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на
АГКК, с адрес на
поземления имот:
местност „ Свети
Илия”, гр. Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :
1 610.00 кв.м. /
хиляда шестстотин
и десет квадратни
метра/, трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 055093
/нула,петдесет и пет
хиляди деветдесет
и три арабско/.
15

АОС
№1202/06.04.2017г.

1202

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

Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.927
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет

27.90 лева

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

Няма

Не

арабско точка
деветстотин
двадесет и седем
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
„Сечковото”, гр.
Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :
2 213.00 кв.м. / две
хиляди двеста и
тринадесет
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 057076
/нула,петдесет и
седем хиляди
седемдесет и шест

арабско/.
16

АОС
№1203/06.04.2017г.

1203

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

Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.929
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет
арабско точка
деветстотин
двадесет 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:
местност
„Сечковото”, гр.
Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :
1 092.00 кв.м. /
хиляда деветдесет
и два квадратни
метра/, трайно
предназначение на

13.80 лева

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

Няма

Не

територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 057078
/нула,петдесет и
седем хиляди
седемдесет и осем
арабско/.
17

АОС
№1204/07.04.2017

1204

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

Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.935
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет
арабско точка
деветстотин
тридесет и пет
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
„Сечковото”, гр.
Батак,

53.40 лева

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

Няма

Не

община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :

18

АОС
№1205/07.04.2017

1205

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

4 236.00 кв.м. /
четири хиляди
двеста тридесет и
шест квадратни
метра/, трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 057084
/нула,петдесет и
седем хиляди
осемдесет и четири
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.949 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет арабско
точка деветстотин
четиридесет и девет
арабско/ по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на АГКК,

25.00 лева

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

Няма

Не

с адрес на
поземления имот:
местност
„Сечковото”, гр.
Батак,
община Батак,
област Пазарджик,
площ на имота :
1 986.00 кв.м. /
хиляда деветстотин
осемдесет и шест и
шест квадратни
метра/, трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 057098
/нула,петдесет и
седем хиляди
деветдесет и осем
арабско/.
19

АОС
№1206/07.04.2017г.

1206

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

Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.952
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет
арабско точка
деветстотин
петдесет и две
арабско/ по
кадастралната

42.50 лева

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

Няма

Не

карта и
кадастралните
регистри,
одобрени със
Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
директор на
АГКК, с адрес на
поземления имот:
местност
„Сечковото”, гр.
Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :
3 372.00 кв.м. / три
хиляди триста
седемдесет и два
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 057101
/нула,петдесет и
седем хиляди сто
и едно арабско/.
Съгласно
Протоколно
решение № 1
/12.05.2011 година,
одобрено със

Заповед № РД-0679/27.06.2011годин
а на Директора на
Областна дирекция
„Земеделие”- гр.
Пазарджик имот №
057101
/нула,петдесет и
седем хиляди сто
и едно арабско/ е с
площ: 3 371.00
кв.м. / три хиляди
триста седемдесет
и един квадратни
метра/
20

АОС
№1207/07.04.2017г.

1207

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак,
местност„А
раблаците”

Поземлен имот с
идентификатор
02837.4.871 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
четири арабско
точка осемстотин
седемдесет и едно
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:

134.00
лева

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

Няма

Не

местност „
Араблаците”, гр.
Батак,
община Батак,
област
Пазарджик, площ
на имота :

21

АОС
№1208/13.04.2017г.

1208

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

5 828.00 кв.м. /пет
хиляди осемстотин
двадесет и осем
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 072022
/нула,седемдесет и
две хиляди
двадесет и две
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.67/нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
единадесет арабско
точка шестдесет и
седем арабско/ по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на

115.30
лева

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

Съгласие
за
заличаване
на
ипотечно
вписване с
изх. №
1489/03.05.
2017г. от
ОББ АД

Не

Заповед за
отписване
на имота
№596/15.09.
2017г., във
връзка с
извършена
продажба,
съгл.
Договор
№96-ДП9/18.08.2017
г.

22

АОС
№1209/19.04.2017г

1209

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

Изпълнителен
директор на АГКК,
с адрес на
поземления имот:
местност
„Корията”, гр.
Батак, община
Батак, област
Пазарджик, площ
на имота: 3 602.00
кв.м. /три хиляди
шестстотин и два
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
7 /седма/, стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план: 025067 /нула
двадесет и пет
хиляди и шестдесет
и седем арабско/
Поземлен имот с
идентификатор
02837.12.1027 /нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
дванадесет арабско
точка хиляда
двадесет и седем

60.20 лева

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

Няма

Не

23

АОС
№1210/14.06.2017г.

1210

Област
Пазарджик,
община
Батак, град
Батак, п.к.
4580, ул.
„Петър
Вранчев”

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 „ Пясъка”,
гр. Батак,
община Батак,
област Пазарджик,
площ на имота :
4 093.00 кв.м.
/четири хиляди
деветдесет и три
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, номер на
имота по предходен
план: 057176
/нула,петдесет и
седем хиляди сто
седемдесет и шест
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.501.2341
/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
петстотин и едно

596.00
лева/

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

Няма

Не
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АОС№
1211/14.06.2017г.

1211

Област
Пазарджик,
община

арабско точка две
хиляди триста
четиридесет и едно
арабско/, по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
194.00 кв.м. /сто
деветдесет и четири
квадратни метра/, с
адрес на
поземления имот:
гр. Батак, п.к. 4580,
ул. „Петър
Вранчев”, община
Батак, област
Пазарджик, трайно
предназначение на
територията:
Урбанизирана,
начин на трайно
ползване: Ниско
застрояване(до
10m), стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план: 2341 /две
хиляди триста
четиридесет и едно
арабско/
Поземлен имот с
идентификатор
02837.501.2342

4 205.90
лева

Няма. Имота се
управлява от
Кмета на

Няма

Не

Батак, град
Батак, п.к.
4580, ул.
„Алек мак”

/нула две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
петстотин и едно
арабско точка две
хиляди триста
четиридесет и две
арабско/, по
кадастралната карта
и кадастралните
регистри, одобрени
със Заповед РД-1810/12.04.2011г. на
Изпълнителен
Директор на АГКК,
целият с площ от
741.00 кв.м.
/седемстотин
четиридесет и един
квадратни метра/, с
адрес на
поземления имот:
гр. Батак, п.к. 4580,
ул. „Алек мак”,
община Батак,
област Пазарджик,
трайно
предназначение на
територията:
Урбанизирана,
начин на трайно
ползване: За друг
вид застрояване,
стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план: 2342 /две

Община Батак
съгласно чл.
12, ал. 5 от
ЗОС.
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АОС
№1212/08.09.2017г.

1212

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

хиляди триста
четиридесет и две
арабско/.
Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.66/нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
единадесет арабско
точка шестдесет 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
„Корията”, гр.
Батак, община
Батак, област
Пазарджик, площ
на имота: 3 602.00
кв.м. /три хиляди
шестстотин и два
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:
Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:

98.00 лв.

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

Не
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АОС№
1213/09.08.2017г.

1213

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

7 /седма/, стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план: 025066 /нула
двадесет и пет
хиляди и шестдесет
и шест арабско/
Поземлен имот с
идентификатор
02837.11.65/нула
две хиляди
осемстотин
тридесет и седем
арабско точка
единадесет арабско
точка шестдесет и
пет 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
„Корията”, гр.
Батак, община
Батак, област
Пазарджик, площ
на имота: 3 602.00
кв.м. /три хиляди
шестстотин и два
квадратни метра/,
трайно
предназначение на
територията:

92.20 лв.

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

Не

Земеделска, начин
на трайно ползване:
Ливада, категория
на земята при
неполивни условия:
7 /седма/, стар
идентификатор:
няма, номер на
имота по предходен
план: 025065 /нула
двадесет и пет
хиляди и шестдесет
и пет арабско/

