ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
НА АКТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ 2016г. и 2017г.
№
на
акта

Дата на
съставя-не

1
147

2
22.07.2016

148

01.08.2016

149

Населено
место

3

Местонахождение
Кв.

УПИ

Имот

4

5

6

Описание на имота

Данъчна
оценка в лв.

7

8

ЕКАТТЕ
10450
БЛАГОВОТ
О
М.33
ЕКАТТЕ
10450
КВ. 65

ПИ 033021 С площ от 32 386 кв. КВС
Велинград м. Благовото

25.01.2017г.

ЕКАТТЕ10450,г
р.Велинград,об
щ.Велинград,об
л.Пазарджик,У
ПИ
ІХ-8322,
кв.414

УПИ № IX(девет римско)общ. ижс, имот 8322 /
осем хиляди триста двадесет и две/ с площ 340 (
триста и четиридесет )кв.м. находящ се в кв.414 (
четиристотин и четиринадесети) по плана на гр.
Велинград, общ. Велинград.
Имота е отреден за ЖС

6 808.50 лв.

150

25.01.2017г.

ЕКАТТЕ10450,г
р.Велинград,об
щ.Велинград,об
л.Пазарджик,
УПИ
№Х-ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАН
Е, кв.4201

Имот пл. №506.7881 (имот планоснимачен номер
седем хиляди осемстотин осемдесет и първи в
кад. район петстотин и шести) с площ 1310 кв.м.
(хиляда триста и десет кв.м.) , в кв.4201 (четири
хиляди двеста и първи квартал), по плана на гр.
Велинград, обл. Пазарджик.
Имота е с НТП - свлачище.

26 232.80лв
.

151

25.01.2017г.

ЕКАТТЕ10450,г
р.Велинград,об
щ.Велинград,об
л.Пазарджик,
УПИ ХХ- 2461,
кв.3442

Имот пл. №503.2461 (имот планоснимачен номер
две хиляди четиристотин шестдесет и първи в
кад. район петстотин и трети),с площ 292 кв.м.
(двеста деветдесет и два кв.м.), за който е
образуван УПИ ХХ-2461 в кв.3442 (урегулиран
поземлен имот двадесети в кв. три хиляди
четиристотин четиридеет и втори) по плана на гр.

5 847.30 лв.

УПИ ХІІІ с площ от 3499 кв.м. отреден
за Център за спешна медицинска помощ

349,80

78 727,50 лв.

Предоставено право на
управление, концесия
или ограничени вещни
права
9

Забележка

10

152

25.01.2017г.

ЕКАТТЕ10450,г
р.Велинград,об
щ.Велинград,об
л.Пазарджик,У
ПИ
ХІІ-7231,
кв.11

153

25.01.2017г.

ЕКАТТЕ10450,г
р.Велинград,об
щ.Велинград,об
л.Пазарджик,
УПИ IХ- За
жилищно
строителство,
кв.75

154

25.01.2017г.

ЕКАТТЕ10450,г
р.Велинград,об
щ.Велинград,об
л.Пазарджик,
УПИ ХІ- За
озеленяване,
кв.15

Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик .
Обекта е отреден за жилищно строителство .
УПИ № ХІI-7231 (урегулиран поземлен имот
номер дванадесети отреден за имот седем хиляди
двеста тридесет и едно) , в кв. 11 (единадесети
квартал), по плана на гр. Велинград, общ.
Велинград целият с площ от 1 883 кв.м. (хиляда
осемстотин осемдесет и три кв.м.)
Имот с пълен кадастрален №502.7231 (кад. район
петстотин и втори, имот седем хиляди двеста
тридесет и първи) е отреден за жилищно
строителство.
Апартамент №11 (единадесети), етаж четвърти с
площ 63.81 кв.м. (шестдесет и три цяло и
осемдесет и един кв.м.), изба №11 (единадесет) с
площ 6.16 кв.м. (шест цяло и шестнадесет кв.м.)
ведно с приспадащите се общи части на сградата
– 5.2408% и ОПС от шест етажен жилищен блок
с идентификатор 501.6623.1 в УПИ ІХ-Жил.
строителство, кв.75 по плана на гр. Велинград.
При граници и съседи от изток и юг – външни
стени, от запад стълбищна клетка, от север
апартамент, от долу и горе апартаменти.

37707.10лв.

17 706.70
лв.

Масивна сграда с пл.№ 502.7236.1 (кад. район
петстотин и втори имот седем хиляди двеста
тридесет и шести сграда едно), с площ 34 кв.м.
(тридесет и четири кв.м.), построена в УПИ ХІ-За
озеленяване, кв.15 (петнадесети квартал) по
плана на гр. Велинград.
Сградата е с функционално предназначение за
търговия.

155

25.01.2017г.

Гр.
Велинград,
общ..Велинг
рад,ул. „Евл.
Георгиев”,

УПИ № VІ(шест-римско)-общ.„за търг. и
услуги”
с
площ
544(петстотин
четиридесет и четири)кв.м. находящ се в
кв.1981(хиляда деветстотин осемдесет и
едно) по плана на гр. Велинград, общ.

12 240.00
лв.

2

156

157

158

УПИ № VІ
кв. 1981 по
плана на гр.
Велинград,
общ.
Велинград.
25.01.2017г. Гр.
Велинград,
общ..Велинг
рад,ул. „Евл.
Георгиев”,
УПИ № V7670 в кв.
1981
по
плана на гр.
Велинград,
общ.
Велинград.
25.01.2017г. Гр.
Велинград,
общ..Велинг
рад,ул. „Евл.
Георгиев”,
УПИ № ХІ7670 в кв.
1981
по
плана на гр.
Велинград,
общ.
Велинград.
25.01.2017г. Гр.Велингра
д-ЕКАТТЕ
10450,
ул.”Иван

Велинград. Имотът
търговия и услуги.

е

отреден

за

УПИ № V(пет-римско)-„за търговия и
услуги” с площ 226(двеста двадесет и
шест)кв.м. находящ се в кв.1981(хиляда
деветстотин осемдесет и едно) по плана
на гр. Велинград, общ. Велинград.
Имотът е отреден
за търговия и
услуги.

5 085.00 лв.

УПИ
№
ХІ(единадесет-римско)7670(седем хиляди шестстотин и
седемдесет)”за обществено обслужване”
с площ 112(сто и дванадесет)кв.м.
находящ се в кв.1981(хиляда деветстотин
осемдесет и едно) по плана на гр.
Велинград, общ. Велинград. Имотът е
отреден за обществено обслужване.

2 520,00 лв.

УПИ № XX 7790 жилищно строителство
/двадесет/,/седем хиляди седемстотин и
деветдесет/ с площ 303/триста и три/ кв.м
в кв. 274/двеста седемдесет и четири/ по

4 260,80 лв.

3

159

25.01.2017г.

160

27.01.2017
г.

Ушев”,ул.”С
тойо
Калпазанов”,
Община
Велинград,
Област
Пазарджишк
а.

плана на гр. Велинград.Имота е с пълен
номер 5047790/пет, нула,четири,
седем,седем,девет,нула/.
Имота
е
отреден
За
жилищно
строителство

Гр.Велингра
д-ЕКАТТЕ
10450,
ул.”Иван
Ушев”,ул.”С
тойо
Калпазанов”,
Община
Велинград,
Област
Пазарджишк
а.
гр.Велинград
,ЕКАТТЕ104
50,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджишка,
УПИ
№
XVII5405,6102 кв.
36

УПИ № XXI 7790 жилищно строителство
/двадесет
и
първи/,седем
хиляди
седемстотин и деветдесет/ с площ
443/четиристотин четиридесет и три/
кв.м в кв. 274 /двеста седемдесет и
четири/ по плана на гр. Велинград.
Имота
е
с
пълен
номер
5047790/пет,нула,четири,седем,седем,дев
ет,нула /.
Имота
е
отреден
За
жилищно
строителство

6 229,50 лв.

УПИ №ХVII(седемнадесет римско) –
5405 (пет хиляди четиристотин и пет),
6102 (шест хиляди сто и две) целият с
площ от 344 (триста четиридесет и
четири) кв.м. ведно с построената в
него двуетажна масивна сграда – 2МО
с идентификационен № 502.5405.1 със
застроена площ от 162 (сто шестдесет и
два) кв.м. находящ се в кв.36(тридесет
и шест) по регулационния план на
гр.Велинград,общ.Велинград.
Имота

е

отреден

за

ИЖС

И
4

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ
Гр.
Велинград,
общ..Велинг
рад,ул. „Евл.
Георгиев”,
УПИ № ІІІ
кв. 1981 по
плана на гр.
Велинград,
общ.
Велинград.
Област
Пазарджик,
община
Велинград,
гр.
Велинград;
ЕКАТЕ
10450;
кв.
177, УПИ №
ХХV-„ТП”.

УПИ № ІІІ(три-римско)-„за търг. и 5 670.00 лв.
услуги” с площ 252(двеста петдесет и
две)кв.м. находящ се в кв.1981(хиляда
деветстотин осемдесет и едно) по плана
на гр. Велинград, общ. Велинград.
Имотът е отреден
за търговия и
услуги.

27.01.2017
г.

ЕКАТТЕ1045
0,гр.Велингр
ад,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджик,УП
И
LI-7310,
кв.3441

УПИ № LI – 7310 – За общ. услуги и
търговия (урегулиран поземлен имот
петдесет и първи образуван от поземлен
имот седем хиляди триста и десет, в кв.
3441
(три
хиляди
четиристотин
четиридесет и първи квартал), с площ от
1063 кв.м. (хиляда шестдесет и три кв.м.)

27.01.2017
г.

ЕКАТТЕ1045

Самостоятелен

161

27.01.2017
г.

162

27.01.2017
г.

163

164

УПИ № ХХV(двадесет и пет-римско)„ТП”
целият
с
площ
14(четиринадесет)кв.м. находящ се в
кв.177(сто седемдесет и седем) по плана
на гр. Велинград, община Велинград.
Имотът е отреден за трафопост.

обект

в

сграда

с

196.00 лв.

61 699.20
5

0,гр.Велингр
ад,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджик,
УПИ I- За
жилищно
строителство
и магазини,
кв.110

165

27.01.2017
г.

ЕКАТТЕ1045
0,гр.Велингр
ад,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджик,УП
И ХХІ-2049,
кв.217

идентификатор 10450.501.6459.2.1 /едно
нула четири пет нула точка пет нула
едно точка шест четири пет девет
точко две точка едно/ с площ от 68.39
кв.м. /шестдесет и осем цяло и
тридесет и девет кв.м./ находящ се в пет
етажна сграда /5МсбЖ/ с идентификатор
10450.501.6459.2 /едно нула четири пет
нула точка пет нула едно точка шест
четири пет девет точко две / попадаща
УПИ I
/ едно римско / - За
жилищно строителство и магазини ,
отреден за имот пл. № 6459 / шест
хиляди четиристотин и петдесет и девет
/, кв. 110 / сто и десет / по плана на гр.
Велинград, общ.
Велинград, обл.
Пазарджик.
Обекта е отреден за игрална зала .
УПИ № ХХІ (урегулиран поземлен имот
номер двадесет и първи) – За общ. дом за
стари хора, в кв. 217 (двеста и
седемнадесети квартал), образуван от ПИ
№503.2049 (поземлен имот две хиляди
четиридесет и девети от кад. район
петстотин и трети) по плана на гр.
Велинград, общ. Велинград целият с
площ от 2 701 кв.м. (две хиляди
седемстотин и един кв.м.) ведно с
построените
в
него
сгради,
с
планоснимачни номера:
503.2049.1
–
двуетажна
масивна
стоманобетонна сграда за социални
грижи(пансион за стари хора) със
застроена площ от 300 кв.м. (триста

лв.

191 352,90
лв.

6

кв.м.); 503.2049.2 – едноетажна масивна
сграда за обществено хранене (столова)
със застроена площ от 257 кв.м. (двеста
петдесет и седем кв.м.) ; 503.2049.3 –
едноетажна масивна спомагателна сграда
със застроена площ от 27 кв.м. (двадесет
и седем кв.м.); 503.2049.4 – едноетажна
масивна спомагателна сграда със
застроена площ от 11 кв.м. (единадесет
кв.м.)
166

27.01.2017
г.

167

27.01.2017
г.

Гр.
Велинград,
УПИ № ХІV2555-за
услуги в кв.
354 по плана
на
гр.
Велинград

УПИ № ХІV-2555/четиринадесет-две
хиляди петстотин петдесет и пет/-за
услуги с площ 956/деветстотин петдесет
и шест/кв.м. ведно с 2/дву/ етажна
масивна железобетонна сграда със
ЗП=291/двеста деветдесет и един/кв. м.
представляващ част от имот пл. №
2555/две хиляди петстотин и петдесет и
пет/, находящ се в кв. 354/триста
петдесет и четири/ по плана на гр.
Велинград

135 416,20
лв.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10450.501.3122.1.1 /едно
нула четири пет нула точка пет нула едно
точка три едно две две точка едно точка
едно/ - Апартамент №1(едно) с площ от
55,910 кв.м. /петдесет и пет цяло
деветстотин и десет кв.м./ , ведно с 12
(дванадесет)% идеални части от общите
части
на
сградата,
съставляващи

36 163,40

7

13,2(тринадесет цяло и две) кв.м.
прилежащи към апартамента.
Апартаментът е разположен на първи
жилищен етаж в северната част на
жилищна сграда състояща се от партерен
етаж с магазини, два жилищни етажа и
мансарден етаж на две нива в
подпокривното пространство и се състои
от антре, спалня, дневна (трапезария и
кухненски бокс), баня с тоалетна и
тераса.Жилищната сграда е с пл. №
10450.501.3122.1 /едно нула четири пет
нула точка пет нула едно точка три едно
две две точка едно/ и застроена площ от
159(сто петдесет и девет) кв.м. и е
построена в УПИ №VІІ-3122,6305,6517
(уреголиран поземлен имот седми,
образуван от поземлени имоти три
хиляди сто двадесет и две, шест хиляди
триста и пет,шест хиляди петстотин и
седемнадесет), който имот е собственост
на ЕТ„Рубин-комерс”- и се намира в 137
(сто тридесет и седми квартал) по плана
на
гр.Велинград,
общ.
Велинград.Регулацията за имота е
приложена и целият е с площ от
336(триста тридесет и шест) кв.м.
Имотът е отреден за ИЖС и търговия.
168

27.01.2017
г.

ЕКАТТЕ1045
0,гр.Велингр
ад,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджик,

Имот №8227 (осем хиляди двеста
двадесет и седем ) , пълен кадастрален
номер 504.8227 (кадастрален район
петстотин и четвърти, имот
планоснимачен номер осем хиляди

21 330.00 лв.

8

169

27.01.2017
г.

УПИ
XХI8795,8228,
кв.229

двеста двадесет и седем) ,с площ от 1767
кв.м. (хиляда седемстотин шестдесет и
седем кв.м.) , за който имот ведно с имот
пл.№7178 (седем хиляди сто седемдесет
и осем) е образуван УПИ XIХ-7178,8227
(урегулиран поземлен имот
деветнадесети, отреден за имоти с
планоснимачни номера седем хиляди сто
седемдесет и осем и осем хиляди двеста
двадесет и седем ) в кв.229 (двеста
двадесет и девет) по плана на
гр.Велинград,общ.Велинград
Регулацията за УПИ XIХ-7178,8227
(урегулиран поземлен имот
деветнадесети, отреден за имоти с
планоснимачни номера седем хиляди сто
седемдесет и осем и осем хиляди двеста
двадесет и седем ) в кв.229 (двеста
двадесет и девет) по плана на
гр.Велинград,общ.Велинград не е
приложена.

ЕКАТТЕ1045
0,гр.Велингр
ад,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджик,
УПИ
XХI8795,8228,
кв.229

Имот №8228 (осем хиляди двеста
двадесет и осем ) , пълен кадастрален
номер 5048228 (кадастрален район
петстотин и четвърти, имот
планоснимачен номер осем хиляди
двеста двадесет и осем) ,с площ от 948
кв.м. (деветстотин четиридесет и осем
кв.м.) , за който имот ведно с имот
пл.№8795 (осем хиляди седемстотин
деветдесет и пет) е образуван УПИ XХI8795,8228 (урегулиран поземлен имот
двадесет и първи, отреден за имоти с
9

170

27.01.2017
г.

гр.
Велинград,
общ.
Велинград,
кв. 107, УПИ
№ VІІ-7393

171

27.01.2017
г.

Гр.
Велинград,
общ.
Велинград,
ЕКАТЕ
10450,
ул.”Цанко
Церковски”,
кв. 35, УПИ

планоснимачни номера осем хиляди
седемстотин деветдесет и пет и осем
хиляди двеста двадесет и осем) в кв.229
(двеста двадесет и девет) по плана на
гр.Велинград,общ.Велинград.
Имота е отреден за За хотел,
ресторант,плувен
басейн
и
атракционни заведения.
Част от УПИ № VІІ(седем-римско)7393(седем хиляди триста деветдесет и
три),общ. с площ 1198(хиляда сто
деветдесет
и
осем)кв.м.,
представляващта имот пл. № 3805(три
хиляди осемстотин и пет) с площ 194(сто
деветдесет и четири)кв.м. и имот пл. №
7393(седем хиляди триста деветдесет и
три) с площ 1004(хиляда и четири)кв.м.,
находящ се в кв. 107(сто и седем) по
плана на гр. Велинград, общ. Велинград.
Площта на целия урегулиран поземлен
имот е 1275(хиляда двеста седемдесет и
пет)кв.м.Имотът е отреден за жилищно
строителство.
УПИ
№
ХVІ(шестнадесет-римско)5394(пет хиляди триста деветдесет и
четири)”за ТП” с площ 185(сто
осемдесет
и
пет)кв.м.,
който
представлява имот пл. №
5394(пет
хиляди триста деветдесет и четири)
находящ се в кв. 35(тридесет и пет) по
плана на гр. Велинград, общ. Велинград.
Имотът е отреден за трафопост.Имотът е

22 590.00
лв.

4 162.50 лв.
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№ ХVІ-5394
172

27.01.2017
г.

с пълен номер 5025394(пет, нула, две,
пет, три, девет, четири).
УПИ XII / дванадесет римско/ - За
търговия и услуги. целият с площ от
899 кв.м./ осемстотин деветдесет и
девет кв.м./ отреден за имот № 501.3728
(петстотин и едно точка три хиляди
седемстотин двадесет и осем) находящ се
в кв.130 (сто и тридесет) по плана на
гр.Велинград,общ.Велинград в едно със
самостоятелени обекти в сграда на два
етажа с идентификатор 10450.501.3728.1
/едно нула четири пет нула точка пет
нула едно точкатри седем две осем точка
едно/ цялата със застроена площ от 577
кв.м. /петстотин седемдесет и седем кв.
м./ а именно 1. Самостоятелен обект в
сграда находящ се в приземен етаж /мазе/
с идентификатор 10450.501.3728.1.1
/едно нула четири пет нула точка пет
нула едно точкатри седем две осем
точка едно точка едно/ с площ от 154
кв.м. /сто петдесет и четири кв.м./
отреден за търговски обект СКЛАД при
съседи от Север - Търговски обект
СКЛАД
с
идентификатор
10450.501.3728.1.7, Търговски обект
„Зала за хазартни игри” с идентификатор
10450.501.3728.1.5 и външен зид; Изток
– външен зид; Юг - външен зид и
Търговски
обект
СКЛАД
с
идентификатор
10450.501.3728.1.6
;
Запад – външен зид /улица/ и стълбищна
11

клетка;. Горе Магазин и Бизнес
център.
2. Самостоятелен обект в сграда находящ
се в приземен етаж /мазе/ с
идентификатор 10450.501.3728.1.6 /едно
нула четири пет нула точка пет нула
едно точкатри седем две осем точка
едно точка шест/ с площ от 42,18 кв.м.
/четиридесет и две цяло и
осемнадедесет кв.м./ отреден за
търговски обект СКЛАД при съседи от
Север,изток и запад – Търговски обект
СКЛАД с идентификатор
10450.501.3728.1.1; Юг - външен зид ;.
Горе - Магазин и Бизнес център.
3. Самостоятелен обект в сграда находящ
се в приземен етаж /мазе/ с
идентификатор 10450.501.3728.1.7 /едно
нула четири пет нула точка пет нула
едно точкатри седем две осем точка
едно точка седем/ с площ от 163,35
кв.м. /сто шестдесет и три цяло и
тридесет и пет кв.м./ отреден за
търговски обект СКЛАД с КОТЕЛНО
ПОМЕЩЕНИЕ при съседи от Север външен зид /улица/ Изток – Търговски
обект „Зала за хазартни игри” с
идентификатор 10450.501.3728.1.5; Юг Търговски обект СКЛАД с
идентификатор 10450.501.3728.1.1 и
стълбищна клетка; Запад – външен зид
/улица/ и стълбищна клетка;. Горе Бизнес център.
4. Самостоятелен обект в сграда находящ
12

се на първи етаж с идентификатор
10450.501.3728.1.3 /едно нула четири
пет нула точка пет нула едно точкатри
седем две осем точка едно точка три/ с
площ от 40,63 кв.м. /четиридесет цяло
и шестдесет и три кв.м./ отреден за
търговски обект МАГАЗИН при съседи
от Север - Бизнес център с
идентификатор 10450.501.3728.1.2 и
стълбищна клетка; Изток – Бизнес
център; Юг - външен зид ; Запад –
външен зид /улица/;. Горе - Търговски
обект КЛУБ /Дискотека Пикадили/ с
идентификатор 10450.501.3728.1.4; Долу
- Търговски обект СКЛАД с
идентификатор 10450.501.3728.1.1 и
Търговски обект СКЛАД с
идентификатор 10450.501.3728.1.6
5. Самостоятелен обект в сграда находящ
се на втори етаж с идентификатор
10450.501.3728.1.4 /едно нула четири
пет нула точка пет нула едно точкатри
седем две осем точка едно точка шест/
с площ от 529,79 кв.м. /петстотин
двадесет и девет цяло и седемдесет и
девет кв.м./ Търговски обект КЛУБ
/Дискотека Пикадили/ при съседи от
Север,изток, юг и запад – външен зид ;.
Горе - Покрив ; Долу - Магазин и
Бизнес център.
6. Полумасивна едноетажна сграда за
търговия
с
идентификатор
13

10450.501.3728.2 /едно нула четири пет
нула точка пет нула едно точкатри
седем две осем точка две / със застроена
площ от 43.00 кв.м. /четиридесет и три
кв.м./
173

02.02.2017 г

174

02.02.2017 г

175
176

08.02.2017
08.02.2017

Обл.
Пазарджик,
общ.
Велинград, гр.
Велинград,
УПИ № І-7636
за ТП в кв. 141
по плана на гр.
Велинград
Обл.
Пазарджик,
общ.
Велинград, гр.
Велинград,
УПИ № ІVобщ. в кв. 442
по плана на гр.
Велинград

УПИ № І-7636 за ТП./едно тире седем хиляди
шестстотин тридесет и шест / в кв. 141/сто
четиридесет и едно/по плана на гр. Велинград с
площ 36/тридесет и шест/ кв.м. отреден за
трафопост.

1 134,00 лв

УПИ № ІV-общ./четири/ в кв. 442/четиристотин
четиридесет и две/по плана на гр. Велинград с
площ 431/четиристотин тридесет и един / кв.м.
отреден за ИЖС.

6 060,70 лв.

Гр.
Велинград,
общ.
Велинград,
УПИ № I за
жил.строител
ство
в
кв.3442
по
плана на гр.
Велинград

УПИ № I(едно римско) имот 7214 /
седем хиляди двеста и четиринадесет/ с
площ 3422 (три хиляди четиристотин
двадесет и два)кв.м. находящ се в
кв.3442 (триста четиридесет и четири
две) по плана на гр. Велинград, общ.
Велинград.

54 067.60
лв.

Имота е отреден за център за
настаняване от семеен тип и защитено
жилище.
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177

08.02.2017

ЕКАТТЕ1045
0,гр.Велингр
ад,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджик,
УПИ ХХІІІ8976, кв.198

178

08.02.2017

Гр.
Велинград,
общ.
Велинград;
УПИ
№
ХVІІ-общ. в
кв. 107

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
УПИ № ХVІІ(седемнадесет-римско)общ. с площ 564(петстотин шестдесет и
четири)кв.м., състоящ се от имоти пл. №
8136( осем хиляди сто тридесет и шест) и
пл. № 9575(девет хиляди петстотин
седемдесет и пет) в кв. 107(сто и седем)
по плана на гр. Велинград, общ.
Велинград.
Имотът е отреден
строителство.

179

08.02.2017

Гр.
Велинград,
общ..Велинг
рад,ул. „Евл.
Георгиев”,
УПИ № Х7638 в кв.

за

6 428.00 лв.

11 294.10
лв.

жилищно

УПИ № Х(десет-римско)-7638(седем
хиляди шестстотин тридесет и осем)”за
ТП” с площ 62(шестдесет и два)кв.м.
находящ се в кв.1981(хиляда деветстотин
осемдесет и едно) по плана на гр.
Велинград, общ. Велинград. Имотът е
отреден за трафопост.

1 395.00 лв.
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180

08.02.2017

1981
гр.Велинград
,ЕКАТТЕ104
50,общ.Вели
нград,обл.Па
зарджишка,
УПИ № XVI7318, кв.1981

УПИ №XVI (шестнадесет римско) –
целият с площ от 19(деветнадесет) кв.м.
отреден за имот пл.№ 7318(седем хиляди
триста и осемнадесет) находящ се в
кв.1981(хиляда деветсотин осемдесет и
едно) по плана на
гр.Велинград,общ.Велинград.

427.50 лв.

Имота е отреден за помпена станция
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