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                                            ГЛАВЕН   РЕГИСТЪР  ЗА  ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ – за 2019 година 

 

 № 

 по 

ред 

Номер и дата на 

съставяне  

на акта за 

общинска 

собственост 

Номер на  

препискат

а 

Местонахождени

е 

 на  имота 

Вид и  

описание на 

имота  

Данъчна 

оценка  

на имота 

Предоставе

ни  

права за 

управление 

Разпореди 

телни 

действия 

 с имота 

Включен 

в 

капитала 

на 

търгов-

ско 

дружест- 

во с 

общинско 

участие 

Актове по 

силата на които 

имотът или част 

от него е 

престанал да 

бъде общинска 

собственост 

1 АОС №  

1247/28.01.2019 г. 

1247 град Батак п.к. 

4580,  ул. 

„Карлъшка” 

община Батак, 

Област 

Пазарджик 

 Сграда с 

идентификатор 

02837.502.9639.1 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

девет хиляди 

шестстотин 

тридесет и девет 

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, последно 

1 133.50 

лева  

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС.  
 

Няма не  



 

2 

 

изменение със 

заповед: 18-4740-

03.07.2017г. на 

Началник на СГКК 

– Пазарджик,  

издадена от служба 

по геодезия, 

картография и 

кадастър – гр. 

Пазарджик,  с 

адрес на сградата: 

гр. Батак, п.к. 4580, 

ул. „Карлъшка”, 

община Батак, 

област Пазарджик, 

със застроена 

площ: 26 кв.м. 

/двадесет и шест 

квадратни метра/, 

брой етажи: 1 

/един/, 

предназначение: 

сграда за битови 

услуги. Сградата е 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.502.9639 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

девет хиляди 

шестстотин 

тридесет и девет 

арабско/. 



 

3 

 

2 АОС № 

1248/11.03.2019г. 

1248 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак п.к. 

4580, „Язовир 

Батак” – Зона 

„А”.  

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.263 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

двеста шестдесет и 

три арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 627.00 

кв.м. /шестстотин 

двадесет и седем 

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 

3 380.90  

лева  

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 
 

 

Договор за 

продажба на 

общински 

недвижим имот 

–частна 

общинска 

собственост с 

рег. 

№ 96-ДП-

8/05.11.2019год. 

 

Не Заповед  № 

889/22.11.2019г. 

за отписване на 

имота във връзка 

с извършена 

продажба съгл. 

Договор № 96-

ДП-8/ 

05.11.2019г. 
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10m), стар 

идентификатор: 

няма, номер по 

предходен план:  

94 /деветдесет и 

четири арабско/, 

квартал: 

16/шестнадесет 

арабско/, парцел: 

XII /дванадесет 

римско/ 

3 АОС № 

1249/11.03.2019г. 

1249 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак п.к. 

4580, „Язовир 

Батак” – Зона 

„А”. 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.264 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

двеста шестдесет и 

четири арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 789.00 

кв.м. /седемстотин 

осемдесет и девет 

квадратни метра/, с 

адрес на 

поземления имот:  

гр. Батак, п.к. 4580, 

 4 254.40 

лева  

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 
 

 

Договор № 

96-ДП-10/ 

13.12.2019год.  

за продажба на 

общински 

недвижим имот 

–частна 

общинска 

собственост 

Не Заповед     № 994 

/20.12.2019г. за 

отписване на 

имота във връзка 

с извършена 

продажба съгл. 

Договор № 

96-ДП-10/ 

13.12.2019г. 
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„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 по 

предходен план:  

94 /деветдесет и 

четири арабско/, 

квартал: 

16/шестнадесет 

арабско/, парцел: 

XIII /тринадесет 

римско/. 

4 АОС № 

1250/11.03.2019г. 

1250  Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак п.к. 

4580, „Язовир 

Батак” – Зона 

„А”. 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.266 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

двеста шестдесет и 

шест арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

 3 731.40 

лева  

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 

 

 

Договор № 

96-ДП-5/ 

05.07.2019год.  

за продажба на 

общински 

недвижим имот 

–частна 

общинска 

собственост 

не Заповед     № 498 

/15.07.2019г. за 

отписване на 

имота във връзка 

с извършена 

продажба съгл. 

Договор № 

96-ДП-5/ 

05.07.2019г. 
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Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 692.00 

кв.м. /шестстотин 

деветдесет и два 

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 по 

предходен план:  

94 /деветдесет и 

четири арабско/, 

квартал: 

16/шестнадесет 

арабско/, парцел: I 

/едно римско/. 

5 АОС № 

1251/11.03.2019г. 

1251 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак п.к. 

4580, „Язовир 

Батак” – Зона 

„А”. 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.265 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

  3 521.00 

  лева  

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 

Договор за 

продажба на 

общински 

недвижим имот 

–частна 

общинска 

собственост с 

рег. 

Не Заповед за 

отписване на 

имота във връзка 

с извършена 

продажба съгл. 

Договор № 96-

ДП-9/ 

15.11.2019г. 
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арабско точка 

двеста шестдесет и 

пет  арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 653.00 

кв.м. /шестстотин 

петдесет и три 

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 по 

предходен план:  

94 /деветдесет и 

четири арабско/, 

квартал: 

16/шестнадесет 

арабско/, парцел: 

№ 96-ДП-

9/15.11.2019год. 
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XIV 

/четиринадесет 

римско/. 

6 АОС №  

1252/11.03.2019г. 

1252  Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак   

„Язовир Батак” – 

Зона „А”. 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.1320 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

хиляда триста и 

двадесет арабско/ 

по кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 448.00 

кв.м. 

/четиристотин 

четиридесет и осем 

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, 

 2 415.70 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 

 

Договор № 

96-ДП-3/ 

05.07.2019год.  

за продажба на 

общински 

недвижим имот 

–частна 

общинска 

собстве-ност 

 

 

 

Не Заповед за 

отписване на 

имота с № 

541/30.07.2019г. 

във връзка с 

извършена 

продажба съгл. 

Договор № 96-

ДП-3/ 

05.07.2019г. 
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начин на трайно 

ползване: Ниско 

застрояване (до 

10m), стар 

идентификатор: 

02837.503.41 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин  и три 

арабско точка 

четиридесет и едно 

арабско/, номер по 

предходен план: 19 

/деветнадесет 

арабско/, квартал: 

6/шест  арабско/, 

парцел: I /едно 

римско/- 41 

/четиридесет и 

едно арабско/. 

7 АОС  № 

1253/11.03.2019г. 

1253  Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак   

„Язовир Батак” – 

Зона „А”. 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.1321 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

хиляда триста  

двадесет и едно 

арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

4 685.80 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 

 

Договор № 

96-ДП-6/ 

17.07.2019год.  

за продажба на 

общински 

недвижим имот 

–частна 

общинска 

собстве-ност 

 

Не Заповед за 

отписване на 

имота с № 

533/25.07.2019г. 

във връзка с 

извършена 

продажба съгл. 

Договор № 96-

ДП-

6/17.07.2019г. 
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със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 869.00 

кв.м. /осемстотин 

шестдесет и девет 

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: 

02837.503.41 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин  и три 

арабско точка 

четиридесет и едно 

арабско/, номер по 

предходен план: 19 

/деветнадесет 

арабско/, квартал: 

6/шест  арабско/, 

парцел: II /две 
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римско/- 41 

/четиридесет и 

едно арабско/. 

8 АОС  № 

1254/18.03.2019г. 

1254  Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак п.к. 

4580, „Язовир 

Батак” – Зона 

„А”. 

 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.738 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

седемстотин 

тридесет и осем  

арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 128.00 

кв.м. /сто двадесет 

и осем 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, 

690.20 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 

 

Договор № 

96-ДП-

4/05.07.2019 

год.  за 

продажба на 

общински 

недвижим имот 

–частна 

общинска 

собственост 

Не Заповед за 

отписване на 

имота с № 

542/30.07.2019г. 

във връзка с 

извършена 

продажба съгл. 

Договор № 96-

ДП-

4/05.07.2019г. 
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начин на трайно 

ползване: За 

търговски обект, 

комплекс, стар 

идентификатор: 

няма, номер по 

предходен план:  

квартал: 

16/шестнадесет 

арабско/, парцел: 

VIII /осем римско/. 

9 АОС  № 

1255/28.05.2019г. 

1255 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак, 

местност 

„Селище”. 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.5.554 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка   пет 

арабско точка  

петстотин петдесет  

и  четири  арабско/ 

по кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение със 

заповед: няма 

издадена заповед  

за изменение в 

КККР, с адрес на 

поземления имот:  

местност „ 

Селище”, гр. Батак, 

334.70 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

 няма  Не  
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община Батак, 

област Пазарджик,  

площ  на  имота : 

20 788.00 кв.м. / 

двадесет  хиляди 

седемстотин    

осемдесет и осем 

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: 

009078 /нула,  

нула,  девет  

хиляди   

седемдесет и осем  

арабско/. 

10 АОС  № 

1256/28.05.2019г. 

1256 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак, 

местност 

„Рабаджи дере”. 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.4.170 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка   

четири арабско 

точка   сто и 

седемдесет 

193.30 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

 няма  Не  
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арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение със 

заповед: няма 

издадена заповед 

за изменение  в 

КККР, с адрес на 

поземления имот:  

местност „Рабаджи 

дере”, гр. Батак, 

община Батак, 

област Пазарджик,  

площ на имота: 6 

724.00 кв.м. / шест 

хиляди 

седемстотин 

двадесет и четири  

квадратни метра/, 

трайно 

предназначение на 

територията: 

Земеделска, начин 

на трайно 

ползване: 

Ливада,категория 

на земята при 

неполивни 

условия: 8 

/осма/,стар 

идентификатор : 
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няма,  номер на 

имота по 

предходен план: 

011054  /нула, 

единадесет  

хиляди,  петдесет  

и четири арабско/.      

11 АОС    №  

1257/29.05.2019г. 

1257 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак, 

местност 

„Рабаджи дере”. 

  Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.5.247 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка   пет 

арабско точка  

двеста четиридесет 

и седем  арабско/ 

по кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение със 

заповед: няма 

издадена заповед  

за изменение в 

КККР, с адрес на 

поземления имот:  

местност „ 

Рабаджи дере”, гр. 

Батак, община 

Батак, област 

Пазарджик,  площ  

на  имота :40 

649.50 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не  
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339.00 кв.м. / 

четиридесет   

хиляди триста 

тридесет и девет 

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: 

010094 /нула,    

десет  хиляди   

деветдесет и 

четири  арабско/.    

12 АОС   № 

1258/29.05.2019г.  

1258 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак, 

местност 

„Рабаджи дере”. 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.5.238 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка   пет 

арабско точка  

двеста тридесет и 

осем  арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

304.50 

лева 

Няма.Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не  
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със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение със 

заповед: няма 

издадена заповед  

за изменение в 

КККР, с адрес на 

поземления имот:  

местност „ 

Рабаджи дере”, гр. 

Батак, община 

Батак, област 

Пазарджик,  площ  

на  имота :18 

915.00 кв.м. / 

осемнадесет    

хиляди  

деветстотин и 

петнадесет 

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: 
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010085 /нула,    

десет  хиляди   

осемдесет и пет  

арабско/. 

13 АОС   № 

1259/29.05.2019г. 

1259 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак, 

местност 

„Дъното-

Тренкова къшла 

”. 

   Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.5.390 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка   пет 

арабско точка  

триста и 

деветдесет  

арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение със 

заповед: няма 

издадена заповед  

за изменение в 

КККР, с адрес на 

поземления имот:  

местност „ Дъното 

-Тренк. къшла”, гр. 

Батак, община 

Батак, област 

Пазарджик,  площ  

на  имота :  48 

283.00  кв.м.                 

/ четиридесет и 

845.00 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не  
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осем    хиляди  

двеста осемдесет и 

три 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: 

008050 /нула,нула,  

 

осем  хиляди   и 

петдесет  арабско/. 

14 АОС  № 

1260/29.05.2019г. 

1260 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак, 

местност 

„Марина къшла”. 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.5.266 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка   пет 

арабско точка  

двеста шестдесет и 

шест  арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

358.20 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не  
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Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение със 

заповед: няма 

издадена заповед  

за изменение в 

КККР, с адрес на 

поземления имот:  

местност „ Марина 

къшла”, гр. Батак, 

община Батак, 

област Пазарджик,  

площ  на  имота : 

22 250.00 кв.м. /  

двадесет и две  

хиляди  двеста  и  

петдесет  

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: 

010113 /нула, десет  

хиляди   сто и 

тринадесет  

арабско/. 
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15 АОС  № 

1261/30.05.2019г. 

1261 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак, 

местност 

„Араблаци 

те”. 

   Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.4.746 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка  

четири арабско 

точка  седемстотин 

четиридесет  и 

шест  арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение със 

заповед: няма 

издадена заповед  

за изменение в 

КККР, с адрес на 

поземления имот:  

местност 

„Араблаците”,  гр. 

Батак, община 

Батак, област 

Пазарджик,  площ  

на  имота :  

1 178.00 кв.м. /  

хиляда  сто 

седемдесет и осем  

квадратни метра/, 

трайно 

предназначение на 

33.90 лева Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не  
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територията: 

Земеделска, начин 

на трайно 

ползване: 

Ливада,категория 

на земята при 

неполивни 

условия: 8 / осма/, 

стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

017160 /нула, 

седемнадесет  

хиляди   сто и 

шестдесет  

арабско/. Съгласно  

Протоколно 

решение № 1 

/12.05.2011 година, 

одобрено със 

Заповед № РД-06-

79/27.06.2011годин

а на Директора на 

Областна дирекция  

„Земеделие” –  

 гр. Пазарджик, 

имот № 017160 

/нула, 

седемнадесет  

хиляди   сто и 

шестдесет  

арабско/ е с площ 

1 177.00 кв.м. / 

хиляда сто 

седемдесет и седем 

квадратни метра /  
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16 АОС  № 

1262/13.06.2019г. 

1262  Обл. Пазарджик 

Общ. Батак 

гр. Батак 

ул. „Иван Вазов” 

   Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.2343 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка две 

хиляди триста 

четиридесет и три 

арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с площ от 

247.00 кв.м. /двеста 

четиридесет и 

седем квадратни  

метра/, с  адрес на 

поземления имот:  

гр. Батак, п.к. 4580, 

ул. „Иван Вазов”, 

община Батак, 

област Пазарджик,  

трайно 

предназначение на 

територията: 

Урбанизирана, 

начин на трайно 

ползване: Ниско 

застрояване (до 

1800.10 

лева   

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не Заповед за 

отписване на 

имота във връзка 

с У-е № ВП-

22/01.08.2019г. с 

№ 

549/01.08.2019г. 
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10m), стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

2343 /две хиляди 

триста четиридесет 

и три арабско/, 

ведно с 

построената в него 

сграда, а именно: 

 Полумасивна 

сграда с 

идентификатор 

02837.501.2343.1 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка две 

хиляди триста 

четиридесет и три 

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. „Иван Вазов”, 

община Батак, 
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област Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.2343 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка две 

хиляди триста 

четиридесет и три 

арабско/, със 

застроена площ от 

27.00 кв.м. 

/двадесет и седем  

квадратни метра/, 

брой етажи: 2 /два/, 

с предназначение: 

Селскостопанска 

сграда, стар 

идентификатор: 

няма, номер по 

предходен план: 

няма, година на 

построяване на 

сградата: 1985 г. 

/хиляда 

деветстотин 

осемдесет и пета 

година/. 

 

17 АОС  № 

1263/11.07.2019г.  

1263  Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак   

„Язовир Батак” – 

     53.00 кв.м. 

/петдесет и три 

квадратни метра/, 

представляващи 

53.00/985.00ид.ч./п

5 311.30 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

 Съгл. Договор 

№296,том1, рег 

№1670от 

31.10.2006г. 

издаден от 

Не Договор  №       

96-ДП-7 

/24.10.2019 год. 

  за продажба на 

част от общински 
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Зона „А”. етдесет и три от 

деветстотин 

осемдесет и пет 

идеални части/ от 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.87 /нула 

две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

осемдесет и седем 

арабско/, по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 985.00 

кв.м. /деветстотин 

осемдесет и пет 

квадратни метра/, с 

адрес на 

поземления имот:  

гр. Батак, п.к. 4580, 

„Язовир Батак”– 

Зона „А”, община 

Батак, област 

Пазарджик,  

трайно 

предназначение на 

територията: 

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Служба по 

вписванията –

гр. Пещера Ива 

Венкова 

Вангелова  е 

собственик на 

26.00/985.00 ид. 

части от 

правото на 

собственост 

,представляващ

и  26.00 кв.м. от 

ПИ 

02837.503.87. 

Съгл. Договор 

№296,том1, рег 

№1670от 

31.10.2006г. 

издаден от 

Служба по 

вписванията –

гр. Пещера  - 

Георги 

Александров 

Стоянов е 

собственик на 

26.00/985.00 ид. 

части от 

правото на 

собственост 

,представляващ

и  26.00 кв.м. от 

ПИ 

02837.503.87. 

  

недвижим имот –

частна общинска 

собственост с 

площ от  53.00 

кв.м.- за 

прекратяване на 

съсобственост 

Заповед за 

отписване № 

841/08.11.2019г.  

във връзка с 

извършена 

продажба съгл. 

Договор № 96-

ДП-7/ 

24.10.2019г. 
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Урбанизирана, 

начин на трайно 

ползване: За вилна 

сграда, стар 

идентификатор: 

няма, номер по 

предходен план:  

квартал: 8 /осем 

арабско/, парцел: 

ХІ /единадесет 

римско/. 

18 АОС   № 

1264/26.07.2019г.  

1264  Област 
Пазарджик, 

община Батак, с. 

Фотиново, 

местност „ 

Крегня”. 

    Поземлен имот с 

идентификатор 

76162.2.10 / 

седемдесет и шест 

хиляди сто 

шестдесет и две 

арабско точка   две 

арабско точка  

десет арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

1636/20.09.2018г. 

на Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение  със 

заповед: няма 

издадена заповед 

за изменение в 

КККР,с адрес на 

поземления имот:  

местност „Крегня”, 

с. Фотиново, 

община Батак, 

8.40 лева Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не Решение 

№544/12.09.2019

г. взето с 

протокол № 44  

на Общински 

съвет Батак за 

предоставяне на 

имот 76162.2.10 с 

площ  743.00 

кв.м. на 

наследници на 

Костадин Петров 

Спасов 
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област Пазарджик,  

площ на имота: 

743.00 кв.м. / 

седемстотин 

четиридесет и три   

квадратни метра/, 

трайно 

предназначение на 

територията: 

Земеделска, начин 

на трайно 

ползване: 

Нива,категория на 

земята при 

неполивни 

условия:10/ 

десета/,стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

002010  /нула,нула 

две хиляди  и  

десет  арабско/. 

19 АОС   № 

1265/26.07.2019г. 

1265  Област 

Пазарджик, 

община Батак, с. 

Фотиново, 

местност „ 

Крегня”. 

  Поземлен имот с 

идентификатор 

76162.2.11 

 / седемдесет и 

шест хиляди сто 

шестдесет и две 

арабско точка   две 

арабско точка  

единадесет 

арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

125.40 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

 

Не Решение 

№544/12.09.2019

г. взето с 

протокол № 44 

на Общински 

съвет Батак за 

предоставяне на   

4 257.00 кв.м. от 

имота на 

наследници на 

Костадин 

Петров  Спасов 
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със Заповед РД-18-

1636/20.09.2018г. 

на Изпълнителен 

директор на 

АГКК,последно 

изменение  със 

заповед: няма 

издадена заповед 

за изменение в 

КККР,с адрес на 

поземления имот:  

местност „Крегня”, 

с. Фотиново, 

община Батак, 

област Пазарджик,  

площ на имота: 11 

149.00 кв.м. / 

единадесет хиляди 

сто четиридесет и 

девет квадратни 

метра/, трайно 

предназначение на 

територията: 

Земеделска, начин 

на трайно 

ползване: 

Нива,категория на 

земята при 

неполивни 

условия:10/ 

десета/,стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

002011  /нула,нула 

две хиляди  и  

единадесет  
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арабско/.   

20  АОС   № 

1266/26.08.2019г. 

1266  обл. Пазарджик 

общ. Батак 

гр. Батак 

ул. „Петър  

Вранчев” 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.501.2309 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и едно 

арабско точка две 

хиляди триста и 

девет арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с площ от 2 

899.00 кв.м./две 

хиляди осемстотин 

деветдесет и девет 

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 

16 454.70 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не  
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10m), стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

2309 /две хиляди 

триста и  девет 

арабско/. 

21  АОС    № 

1270/05.09.2019г. 

1270  обл. Пазарджик 

общ. Батак 

гр. Батак 

ул. „Драган 

Манчев” №18 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.502.602 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

шестстотин и две 

арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

10/12.04.2011г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с площ от 2 

489.00 кв.м. /две 

хиляди 

четиристотин 

осемдесет и девет 

квадратни  метра/, 

с  адрес на 

поземления имот:  

гр. Батак, п.к. 4580, 

ул. „Драган 

99 755.20 

лева  

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС. 
 

 няма Не   
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Манчев” №18, 

община Батак, 

област Пазарджик, 

трайно 

предназначение на 

територията: 

Урбанизирана, 

начин на трайно 

ползване: За обект 

комплекс на 

здравеопазване, 

стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

602 /шестстотин и 

две арабско/, 

квартал 92 

/деветдесет и две 

арабско/, парцел: I 

/едно римско/, 

ведно с 

построените в него 

сгради, а именно: 

   Масивна сграда с 

идентификатор 

02837.502.602.1 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

шестстотин и две 

арабско точка едно 

арабско/ по 
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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. „Драган 

Манчев” №18, 

община Батак, 

област Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 

02837.502.602 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

шестстотин и две   

арабско/, със 

застроена площ от 

584.00 кв.м. 

/петстотин 

осемдесет и четири 

квадратни метра/, 

брой надземни 

етажи: 3 /три/, брой 

подземни етажи: 

няма данни, брой 

самостоятелни 

обекти в сградата: 

няма данни, с 
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предназначение: 

Здравно заведение, 

стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. Сградата е 

построена 1995 

година.;  

Паянтова сграда с 

идентификатор 

02837.502.602.2 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

шестстотин и две 

арабско точка две 

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. „Драган 

Манчев” №18, 

община Батак, 

област Пазарджик, 

разположена в 

поземлен имот с 

идентификатор 
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02837.502.602 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и две 

арабско точка 

шестстотин и две   

арабско/, със 

застроена площ от 

11.00 кв.м. 

/единадесет 

квадратни метра/, 

брой надземни 

етажи: 1 /един/, 

брой подземни 

етажи: няма данни, 

брой 

самостоятелни 

обекти в сградата: 

няма данни, с 

предназначение: 

Селскостопанска 

сграда, стар 

идентификатор: 

няма,  номер по 

предходен план: 

няма. Сградата е 

построена 1995 

година. 

22 АОС   № 

1271/02.10.2019г 

1271  Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак   

„Язовир Батак” – 

Зона „А”. 

 Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.9569 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

776.50 

лева 

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

  

Не  
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арабско точка 

девет хиляди 

петстотин 

шестдесет и девет 

арабско/ по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, с площ от 

144.00 кв.м./сто 

четиридесет и 

четири  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: За 

търговски обект, 

комплекс, стар 

идентификатор: 

няма, номер на 

имота по 

предходен план: 

202 /двеста и две 

арабско/, парцел: 

XXV /двадесет и 
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пет римско/-9569 

/девет хиляди 

петстотин 

шестдесет и девет 

арабско/, За 

търговия и услуги.   

23 АОС № 

1272/19.12.2019г. 

1272 Област 

Пазарджик, 

община Батак, 

град Батак   

„Язовир Батак” – 

Зона „А”. 

Поземлен имот с 

идентификатор 

02837.503.236 

/нула две хиляди 

осемстотин 

тридесет и седем 

арабско точка 

петстотин и три 

арабско точка 

двеста тридесет и 

шест арабско/по 

кадастралната 

карта и 

кадастралните 

регистри, одобрени 

със Заповед РД-18-

42/06.07.2010 г. на 

Изпълнителен 

Директор на 

АГКК, целият с 

площ от 10 094.00 

кв.м. /десет хиляди 

и деветдесет и 

четири квадратни 

метра/, с адрес на 

поземления имот:  

гр. Батак, п.к. 4580, 

„Язовир Батак”– 

Зона „А”, община 

Батак, област 

Пазарджик,  

трайно 

57 293.50 

лева.  

Няма. Имота 

се управлява 

от Кмета на 

Община 

Батак  

съгласно чл. 

12, ал. 5 от 

ЗОС 

Няма 

 

Не  
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предназначение на 

територията: 

Урбанизирана, 

начин на трайно 

ползване: Ниско 

застрояване (до 

10m), стар 

идентификатор: 

няма, номер по 

предходен план:  

74/седемдесет и 

четири арабско/, 

квартал:38/тридесе

т и осем арабско/, 

парцел I/едно 

римско/. 

  

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

П. Серафимова 


