ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
НА АКТОВЕТЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ 2005г. – том за включване в проекто решение за промяна характера на
собствеността от общинска частна в публична общинска собственост.

№ на
акта

1
949

Дата на
съставяне

2
20.01.2016

Населено
место

3
Велинград

Местонахождение
Кв., ма-сив
УПИ Имот

4
Кв.4201

5
XV6109

950

01.02.2016

С. Юндола,
Общ.
Велинград

7

IX

951

01.02.2016

с. Абланица,
Общ.
Велинград

Кв.12

V-5

Гр.
Велинград

229

952

01.02.2016

II 3А
ТП

6
8953

Описание на имота

Цена
в лв.

Съсобственици,
разпоредителни действия или
предоставено право на
управление

Забележка

7

8

9

10
Деактуван
Зап. №911
04.05.2016

Продажби:

Петър
Стефанов
Билярски,Стоянка
Василева Славова
им.пл.№8953,пълен
кад.№506.8953
в
УПИ№ХV-6109;24 кв.м.;
№376/25.04.2016 год. по
реда на чл.36,ал.1,т.2 от
ЗОС
УПИ IX,с площ от 401 кв.м. в кв.7
по плана на с.Юндола, общ.
Велинград.
Имотът е отреден за ИВС.
УПИ V-5 с площ 733 кв.м.
находящ се в кв.12 по плана на с.
Абланица, общ. Велинград.
Имотът е отреден за жилищно
строителство.
7180

Имот с пл. №7180, пълен
кадастрален номер 503.7180, с
площ от 110 кв.м. , за който имот

1713.10

1759.20

Общо:
10193.00
Сграда:

Продажба:

Фезола
Салих
Мандраджиев
УПИ№V-5;733 кв.м.
№386/04.05.2016 г. по реда
на чл.35,ал.3 от ЗОС

Деактуван
Със
заповед
№955
12.05.2016

е образуван УПИ II-3А ТП ( за
трафопост) , находящ се в кв.229
по плана на гр. Велинград
953

954

955

956

23.02.2016

11

401

Кв.327

Кв.327

III

7718.00
Земя:
2475.00
Продажба:

55

Емине Джамал Харунова
УПИ№ІІІ-55;456 кв.м.
№379/26.04.2016 г. по реда
на чл.35,ал.3 от ЗОС

Деактуван
със зап.
№910
04.05.2016
Деактуван
със зап.
№757
11.04.2016

XVII
I

1830

Продажба:

ХХІ
Х

8374

Николай Христов Горанов
201
кв.м.
ид.ч.
от
УПИ№ХVІІІ-1830”за пр-во
,търговия и услуги”
№351/01.04.2016г.
за
продажба на общ. имот на
осн.
Предварителен
договор по чл.15 от ЗУТ
Продажба:

XXV

1769

Имот
с
пл.№1769,
пълен
кадастрален №504.1769, УПИ
XXV,с площ от 177 кв.м., с
приложена регулация, находящ се
в кв.327 по плана на гр.
Велинград.
Имотът е отреден за жилищно
строителство.

2000.10

Анка Ангелова Симеонова
кад.№504.8374,УПИ№ХХІ
Х-8374,кв.327;
205 кв.м.
№449/02.06.2016 г. по реда
на чл.35,ал.3 от ЗОС
Продажба:
Васил Борисов Томов
кад.№504.1769,УПИ№ХХ
V,кв.327;177 кв.м.
№602/23.06.2016 г. по реда
на чл.35,ал.3 от ЗОС

Деактуван
със зап.
№1118
09.06.2016

Деактуван
със зап.
№1240
29.06.2016

2

957

14.06.2016

с. Драгиново
общ.
Велинград

13

XI

1266

958

14.06.2106

С.
Драгиново,
общ.
Велинград

13

XIV

1267

Кв.751

XII

8972

959

960

27.06.2016

Гр.
Велинград

1432

XIV

3710

961

27.06.2016

С.
Драгиново,
Общ.
Велинград

94

III

1237

Имот с пл.№1266,за който имот е
образуван УПИ №XI с площ от
432 кв.м. в кв.13 по плана на с.
Драгиново, общ. Велинград.
За ЖС.
Имот с пл.№1267 , за който имот е
образуван УПИ № XIV с площ от
469 кв.м. с приложена регулация,
находящ се в кв. 13 по плана на с.
Драгиново, общ. Велинград.
Имотът е отреден за жилищно
строителство.
УПИ XII-8972 с площ
395
кв.м.,находящ се в квартал 751.
Имотът е отреден за жилищно
строителство.
Имот с пл. № 3710, за който имот
е образуван УПИ № XIV-3710,
находящ се в кв. 1432 по плана на
гр. Велинград. Пълен номер
501.3710. Имотът има площ 160
кв.м. е отреден за жилищно
застрояване.
Регулацията е приложена.
Имот с пл. № 1237 с площ 370
кв.м. , за който имот ведно с имот
с пл. №856 е образуван УПИ III856,1237, целият с площ 600 кв.м.,
находящ се в кв.94 по плана на с.
Драгиново, общ. Велинград.
Имотът е отреден за жилищно
строителство.

1857.60

2016.70

Продажба на:

Деактуван

Борислава
Иванова Със зап.
№1647
Янкулова
14.09.2016
Дог.№761/07.09.2016
4082.40

1591.00

3

962

27.06.2016

С.
Драгиново,
Общ.
Велинград

94

VIII

1238

963

01.08.2016

С.
Пашови,общ
Велинград

1

VII

254

964

05.08.2016

гр.
Велинград

3

IX

5949

965

05.08.2016

гр.
Велинград

3441

XXX
VII

7444

Имот с пл. №1238 с площ 755
кв.м. ,за който имот е образуван
УПИ № VIII-1238, находящ се в
кв.94 по плана на с. Драгиново,
общ. Велинград
Имотът е отреден за жилищно
строителство.
Имот с пл. №254-общ. с площ от
302 кв.м., за който имот ведно с
имот пл. №239 е образуван УПИ
VII – общ. С площ 520 кв.м.,
находящ се в кв.1 по плана на с.
Пашови, общ. Велинград.
Имотът е отреден за жилищно
застрояване.
Имот с пл. № 5949 ,за който имот
е образуван УПИ № IX , находящ
се в кв. 3 по плана на гр.
Велинград ; пълен номер 502.5949
Площ 411 кв.м.
Имотът е отреден за жилищно
строителство.
Регулацията за УПИ № IX – 5949
е приложена.

3246.50

Имот с пл. № 7444, за който имот
ведно
с
имоти
с
пл.
№6437,№1980,и имот с пл. №
7705 е образуван УПИ XXXVII за
хотел,жс-апартаментен тип, спа –
център, басейн, търговия и
услуги, находящ се в кв. 3441 по
плана на гр. Велинград, общ.
Велинград.
Пълен
номер

9151.40

724.80

6493.80

4

503.7444; площ 457 кв.м.
Имот с пл. № 8394 ,
УПИ № XIV,кв. 405;
Пълен номер504.8394
Имотът е отреден за жилищно
строителство.
Регулацията е приложена.

966

09.08.2016

гр.
Велинград

405

XIV

8394

967

29.08.2016

с. Абланица
гр.
Велинград

13

X

7

УПИ №X- 7, с площ 847 кв.м.,
находящ се в кв.13 по плана на с.
Абланица, гр. Велинград.
Имотът е отреден за жилищно
строителство.

968

29.08.2016

С.
Драгиново

63

XX

1246

УПИ XX-1246, в кв.63 по плана
на с. Драгиново, общ. Велинград,
с площ 266 кв.м.
Имотът
е
отреден
за
ЖС,тапицерски
услуги
и
търговия.

969

20.09.2016

С.Мечо
Корито, км.
Грашево

9

ХІІІ

160

1021 кв. м. от имот пл. №160
(хиляда двадесет и един кв. м. от
имот планоснимачен номер сто и
шестдесети) целият с площ от
1581 кв.м. (хиляда петстотин
осемдесет и един кв.м.) за който
имот е образуван УПИ ХIII-160 –
Търговия и услуги (Урегулиран

2926.70

В имота е
построена
двуетажна жилищна сграда
със
ЗП
92
кв.м.
собственост на Емине
Мустафа Паша съгласно
акт №77/28.04.2005
1143.80
В имота са построени
следните
жилищни
и
стопански
сгради,
собственост на Ахмед
Мехмедов Перчинков и
Зелиха
Махмудова
Перчинкова, съгл. Нот. Акт
№ 163/07.10.2014 г.
1. 2МЖ със ЗП – 86 кв.м.
2. 2МС със ЗП 53 кв.м.
3. МГ със ЗП – 29 кв.м.
4. 2МС със ЗП-6 кв.м.
2 584.30 лв. В парцела има построена
жилищна сграда състояща
се от два жилищни етажа,
със застроена площ от 100
кв.м. , собственост на
ЕТ”Ахмед Дъбев-85” –
първи етаж по нот. акт
№129/23.10.2007 г. и н-ци
2032.80

5

970

971

26.10.2016

поземлен
имот
тринадесети
образуван от имот планоснимачен
номер сто и шестдесети) в кв.9
(квартал девети) по плана на с.
Мечо Корито, км. с. Грашево,
общ.Велинград
Имота е отреден за търговия и
услуги.
1021 кв. м. ид. ч. от имот пл.
№160 (хиляда двадесет и един кв.
м. ид.ч. от имот планоснимачен
номер сто и шестдесети) целият с
площ от 1581 кв.м. (хиляда
петстотин осемдесет и един кв.м.)
за който имот е образуван УПИ
ХIII-160 – Търговия и услуги
(Урегулиран
поземлен
имот
тринадесети образуван от имот
планоснимачен номер сто и
шестдесети) в кв.9 (квартал
девети) по плана на мах. Мечо
Корито,
км.
с.
Грашево,
общ.Велинград
Имота е отреден за търговия и
услуги.
Имот пл.№006155 /имот с
планоснимачен
номер
сто
петдесет и пет в масив шести/
целият с площ от 160 кв.м. /сто и
шестдесет
кв.м./,местност
”Стопански двор №1” по КВС землище гр. Велинград, общ.
Велинград,
с
пълен
№
10450006155 /едно нула четири

Сали Ахмед Дъбев – втори
етаж по нот. акт
№ 166/08.06.2001 г.
АКТ ЗА ППОПРАВКА №970

722.40 лв.

6

пет нула нула нула шест едно
пет пет/
Начин на трайно ползване на
имота: Друга територия заета от
селското стопанство
Вид на територията: За нуждите
на селското стопанство
Възстановен
по
ЗСПЗЗ:
Съществуваща собственост преди
възстановявавне
972

18.11.2016

Имот пл. №8976 (осем хиляди
деветстотин седемдесет и шест) ,
пълен кадастрален номер 501.8953
(кадастрален район петстотин и
първи, имот планоснимачен
номер осем хиляди деветстотин
седемдесет и шест) ,с площ от 321
кв.м. (триста двадесет и един
кв.м.), за който имот, е образуван
УПИ XХІІІ-8976 (урегулиран
поземлен имот двадесет и трети,
отреден за имот с планоснимачен
номер осем хиляди деветстотин
седемдесет и шести) в кв.198 (сто
девеветдесет и осми) по плана на
гр.Велинград,общ.Велинград.
Имота е отреден за спорт и
услуги

973

22.11.2016
год.

Имот пл. №065045 (имот
планоснимачен номер
четиридесет и пет в масив
шестдесет и пети) , находящ се в

Учредено ОПС за 10 години
ШЕВРИЕ ЕООД – ЕИК
204346101

7

местност „Голяма Мътница” по
КВС на гр.Велинград, за който
имот, е образуван УПИ XLV-45
(урегулиран поземлен имот
четиридесет и пети, отреден за
имот с планоснимачен номер
четиридесет и пети) , с площ от 18
473 кв.м. (осемнадесет хиляди
четиристотин седемдесет и три
кв.м.)
Имота е отреден за отглеждане
на животни
974

Имот пл. №033068 (имот
планоснимачен номер шестдесет
и осми в масив тридесет и трети) ,
находящ се в местност
„Благовото” по КВС на
гр.Велинград, за който имот, е
образуван УПИ LX-68
(урегулиран поземлен имот
шестдесети, отреден за имот с
планоснимачен номер шестдесет
и осми) , с площ от 9 000 кв.м.
(девет хиляди кв.м.)

22.11.2016
год.

Учредено ОПС за 10 години
БРИЙДЪР ЕООД – ЕИК
204349033

Имота е отреден за отглеждане
на животни
975

30.11.2016
год.

ЕКАТТЕ23
234,с.Драг
иново,общ.
Велинград,

УПИ ХLV-1207 (урегулиран
поземлен имот четиридесет и
пети образуван и отреден за
имот планоснимачен номер

4 257.80 лв.

8

обл.Пазард
жик, УПИ
№
ХLV1207,
кв.68A.

хиляда двеста и седми), кв.68А
(квартал шестдесет и осми
буква
А)
по
плана
на
с.Драгиново, общ.Велинград, с
площ от 736 (седемстотин
тридесет и шест) кв.м..
Имота е отреден за жилищно
строителство.

976

30.11.2016
год.

ЕКАТТЕ86
115,с.Юнд
ола,общ.Ве
линград,об
л.Пазардж
ик, УПИ №
VІІІ209,416,кв.
30.

4 кв.м. ид.ч. от УПИ №VІІІ –
209,416 (четири квадратни метра
иделни части от урегулиран
поземлен имот осми образуван от
имоти
двеста
и
девет
и
четиристотин и шестнадесет)
целият с площ от 1093 (хиляда и
деветдесет и три) кв.м. находящ
се в кв.30 (тридесети) по плана
на с.Юндола, общ.Велинград.

14.40 лв

9

