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                                                   ГЛАВЕН  РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – за 2019 година 

 

№ 
по 
ре
д 

№ и дата 
на 
съставяне 
на акта 

Номе
р на 
до- 
сие 

Местона- 
хождение 

Вид и 
описание 
 на имота 

Данъчна 
оценка на 
имота към 
момента на 
утвърждаван
е на акта  

Предоставен
и права за 
управление 

Възникнал
и или 
учредени  
ограничен
и вещни 
права 
върху 
имота на 
основание 
чл.7 , ал.2 
изречение 
второ от 
ЗОС 

Наличие 
на 
договор 
за 
концеси
я 

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

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 

1. АОС № 
1267/ 
03.09.2019г
. 

 1267 Обл.Пазарджик 
общ.Батак 
 Гр. Батак 
ул.Антониванов
- 
ци № 201 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.502.2238 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

две хиляди 

двеста тридесет 

и осем арабско/, 

по 

14 780.00 
лева 

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

Няма Не   
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кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011 г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с площ от 

293.00 кв.м. 

/двеста 

деветдесет и три  

квадратни  

метра/, с адрес 

на поземления 

имот:  гр. Батак, 

п.к. 4580, ул. 

„Антонивановци

” №201, 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: 

2238 /две хиляди 

двеста тридесет 

и осем  арабско/, 

квартал 21 
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/двадесет и едно 

арабско/, парцел 

І /едно  римско/, 

ведно с 

построената в 

него сграда, а 

именно: 

Масивна сграда 

с идентификатор 

02837.502.2238.1 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

две хиляди 

двеста тридесет 

и осем арабско 

точка едно 

арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011 г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с адрес: 

гр. Батак, п.к. 

4580, ул. 

„Антонивановци

” №201, община 

Батак, област 

Пазарджик, 

разположена в 
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поземлен имот с 

идентификатор 

02837.502.2238 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

две хиляди 

двеста тридесет 

и осем арабско/, 

със застроена 

площ от 293.00 

кв.м. /двеста 

деветдесет и три 

квадратни 

метра/, брой 

надземни етажи: 

1 /един/, брой 

подземни етажи: 

няма данни, 

брой 

самостоятелни 

обекти в 

сградата: няма 

данни, с 

предназначение: 

Промишлена 

сграда, стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. 
2. АОС            

№ 1268/ 
03.09.2019г

1268 Обл.Пазарджик 
общ.Батак 
 Гр. Батак 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.656 

91 474.60 лева Имота се  
Управлява от  
Кмета на 

Няма Не   
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. ул. Априлци № 
1 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

шестстотин   

петдесет и шест 

арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011 г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с площ от 

1 800.00 кв.м. 

/хиляда и 

осемстотин   

квадратни  

метра/, с  адрес 

на поземления 

имот:  гр. Батак, 

п.к. 4580, ул. 

„Априлци” №1, 

община Батак, 

област 

Пазарджик, 

трайно 

предназначение 

на територията: 

Урбанизирана, 

начин на трайно 

ползване: За 

обект комплекс 

Община 
Батак,съгл. 
чл.12,ал.5 от 
ЗОС. 
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за образование, 

стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

656 /шестстотин 

петдесет и шест  

арабско/, 

квартал 66 

/шестдесет и 

шест арабско/, 

парцел V /пет  

римско/, ведно с 

построените в 

него сгради, а 

именно: 

Масивна сграда 

с идентификатор 

02837.501.656.1 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

шестстотин 

петдесет и шест 

арабско точка 

едно арабско/, 

по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-
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10/12.04.2011 г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с адрес: 

гр. Батак, п.к. 

4580, ул. 

„Априлци” №1, 

община Батак, 

област 

Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.656 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

шестстотин 

петдесет и шест   

арабско/, със 

застроена площ 

от 962.00 кв.м. 

/деветстотин 

шестдесет и два 

квадратни 

метра/, брой 

надземни етажи: 

2 /два/, брой 

подземни етажи: 

няма данни, 

брой 

самостоятелни 

обекти в 

сградата: няма 

данни, с 
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предназначение: 

Сграда за 

образование, 

стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. Сградата е 

построена 1925 

година.; 

 Масивна сграда 

с идентификатор 

02837.501.656.2 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

шестстотин 

петдесет и шест 

арабско точка 

две арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011 г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с адрес: 

гр. Батак, п.к. 

4580, ул. 

„Априлци” №1, 

община Батак, 

област 
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Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.656 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

шестстотин 

петдесет и шест   

арабско/, със 

застроена площ 

от 28.00 кв.м. 

/двадесет и осем 

квадратни 

метра/, брой 

надземни етажи: 

1 /един/, брой 

подземни етажи: 

няма данни, 

брой 

самостоятелни 

обекти в 

сградата: няма 

данни, с 

предназначение: 

Друг вид 

производствена, 

складова, 

инфраструктурн

а сграда, стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. Сградата е 
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построена 1925 

година. 
3. АОС            

№ 1269/ 
03.09.2019г. 

1269 Обл.Пазарджик 
общ.Батак 
 Гр. Батак 
ул. Алек мак № 
4 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.796 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

седемстотин 

деветдесет и 

шест арабско/, 

по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с площ от 

7 124.00 кв.м. 

/седем хиляди 

сто двадесет и 

четири  

квадратни  

метра/, с  адрес 

на поземления 

имот:  гр. Батак, 

п.к. 4580, ул. 

„Алек мак” №4, 

община Батак, 

област 

179 310.70 
лева 

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

Няма Не   
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Пазарджик, 

трайно 

предназначение 

на територията: 

Урбанизирана, 

начин на трайно 

ползване: За 

друг обществен 

обект, комплекс, 

стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

796 

/седемстотин 

деветдесет и 

шест  арабско/, 

квартал:57 

/петдесет и 

седем 

арабско/,ведно с 

построените в 

него сгради, а 

именно: 

   Масивна 

сграда с 

идентификатор 

02837.501.796.1 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

седемстотин 

деветдесет и 
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шест арабско 

точка едно 

арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с адрес: 

гр. Батак, п.к. 

4580, ул. „Алек 

мак” №4, 

община Батак, 

област 

Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.796 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

седемстотин 

деветдесет и 

шест   арабско/, 

със застроена 

площ от 1 618.00 

кв.м. /хиляда 

шестстотин и 

осемнадесет 

квадратни 
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метра/, брой 

надземни етажи: 

2 /два/, брой 

подземни етажи: 

няма данни, 

брой 

самостоятелни 

обекти в 

сградата: няма 

данни, с 

предназначение: 

Общежитие, 

стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. Сградата е 

построена 1976 

година.; 

 Масивна сграда 

с идентификатор 

02837.501.796.2 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

седемстотин 

деветдесет и 

шест арабско 

точка две 

арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 
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одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с адрес: 

гр. Батак, п.к. 

4580, ул. „Алек 

мак” №4, 

община Батак, 

област 

Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.796 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

седемстотин 

деветдесет и 

шест   арабско/, 

със застроена 

площ от 99.00 

кв.м. /деветдесет 

и девет  

квадратни 

метра/, брой 

надземни етажи: 

1 /един/, брой 

подземни етажи: 

няма данни, 

брой 

самостоятелни 

обекти в 
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сградата: няма 

данни, с 

предназначение: 

Общежитие, 

стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. Сградата е 

построена 1976 

година.; 

  Масивна сграда 

с идентификатор 

02837.501.796.3 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

седемстотин 

деветдесет и 

шест арабско 

точка три 

арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, 

одобрени със 

Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. 

на Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с адрес: 

гр. Батак, п.к. 

4580, ул. „Алек 

мак” №4, 



 

16 

 

община Батак, 

област 

Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.796 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка 

седемстотин 

деветдесет и 

шест арабско/, 

със застроена 

площ от 36.00 

кв.м. /тридесет и 

шест  квадратни 

метра/, брой 

надземни етажи: 

1 /един/, брой 

подземни етажи: 

няма данни, 

брой 

самостоятелни 

обекти в 

сградата: няма 

данни, с 

предназначение: 

Друг вид сграда 

за обитаване, 

стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. Сградата е 



 

17 

 

построена 1976 

година. 

 

Изр. гл.експ. „ Общинска собственост и жилищна политика” 

П. Серафимова 

 


