
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 година

№
по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС
оценка
/лв.

окончателна
цена по
сделката

/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

1 продажба
прилагане на
одобрен
ПУП-ПР

чл.35, ал.4, т.2
и ал.6 от ЗОС,
чл.200, ал.2
от ЗУТ

АОС № 4983 / 27.01.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.рег.
№ 66 / 27.01.2020 г. , акт № 37, том
І.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.502.2440
по КККР на с.Ябланово, с площ
104 кв.м.;
Реална част от поземлен имот с
идентификатор 87031.502.2030
по КККР на с.Ябланово, с площ
100 кв.м.; Реална част от
поземлен имот с идентификатор
87031.502.1053 по КККР на
с.Ябланово, с площ 1 кв.м.,
всичките придаваеми части към
УПИ ХVІ729 в кв.71 по ПУП

972.00

935.00

9.00

424.80

374.10

3.70

972.00

935.00

9.00

972.00

935.00

9.00

А.Кюрдов,
Х. Кюрдов,
Е. Газиева,
Ю.Кьойбаши,
И.Куванджиев,
Х. Ходжова
и А. Кюрдов

предварителен
договор от
01.12.2020 г.

окончателен
договор от
27.01.2021 г

няма няма

2 продажба
разваляне на
съсобственост

чл.36, ал.1, т.2
от ЗОС

АОС № 5079 / 24.11.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.рег.
№ 951 / 25.11.2020 г., акт № 34,
том ІV.
61 / 388 ид.ч. от поземлен имот
с идентификатор 39030.501.508
по КККР на гр.Котел, целият с
площ 388.00 кв.м., за който е
отреден УПИ VІ в кв.18 по
ПУП.

814.00 786.90 814.00 814.00 „Енигма
Инвест“ АД

договор от
09.02.2021 г.

няма няма

3
учредяване на

право на
строеж и
сервитути

чл.37, ал.4,
т.4 и ал.7 от

ЗОС;
чл.62, и чл.64

АОС № 1002 / 12.01.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.рег.
№ 20 / 21.09.2009 г., акт № 16, том
І.
Поземлен имот с площ 1 055

249.00 138.40 1000.00 1 000.00 „ЕР
ЮГ“ ЕАД

договор от

няма право
да прехвърля
правото на
строеж на
трети лица

срок за
завършване

на
строителство
то 5 години
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от ЗЕ кв.м., съставляващ УПИ VІІ-„за
кметство“ в кв.19 по ПУП на
с.Мокрен

15.03.2021 г.

№

по
ре
д

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

4 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 5076 / 18.09.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.рег.
№ 718 / 21.09.2020 г., акт № 112,
том ІІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 72480.83.5 по
КККР на с.Тича, м.“Дарак
тарла“, с площ 2 747 кв.м., нтп:
нива, VІІІ к.

510.00 96.10 510.00 550.00 Л.Л.Бончев

договор от
05.04.2021 г.

няма няма

5 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 5074 / 18.09.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 716 / 21.09.2020 г., акт №
110, том ІІІ.
Поземлен имот с
идентификатор
72480.11.10 по КККР на с.Тича,
м.“Исак баир“, с площ 28 029
кв.м., нтп: нива, VІІІ к.

5208.00 981.00 5208.00
5 208.00

И.М.Киров

договор от
16.04.2021 г.

няма няма

6 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 5075 / 18.09.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 717 / 21.09.2020 г., акт №
111, том ІІІ.
Поземлен имот с
идентификатор
72480.11.14 по КККР на с.Тича,
м.“Исак баир“, с площ 6 702

1245.00 234.60 1245.00 1 245.00 И.М.Киров

договор от
16.04.2021 г.

няма няма
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кв.м., нтп: нива, VІІІ к.

7 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 5077 / 18.09.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 719 / 21.09.2020 г., акт №
113, том ІІІ.
Поземлен имот с
идентификатор
72480.112.6 по КККР на с.Тича,
м.“Жидовец“, с площ 9 137
кв.м., нтп: нива, VІІІ к.

1663.00 255.80 1663.00 1 663.00 И.М.Киров

договор от
16.04.2021 г.

няма няма

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

8 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4972 / 27.11.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 978 / 28.11.2019 г., акт №
41, том ІV.
Поземлен имот с
идентификатор
58966.45.6 по КККР на
с.Пъдарево, м.“Бичка“, с площ 3
602 кв.м., нтп: нива, V к.

1485.00 317.70 1485.00 1 485.00 Ст.Стефанов

договор от
19.04.2021 г

няма няма

9 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4973 / 27.11.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 979 / 28.11.2019 г., акт № 42,
том ІV.
Поземлен имот с
идентификатор
58966.47.1 по КККР на
с.Пъдарево, м.“Бичка“, с площ
3 127 кв.м., нтп: нива, VІ к.

1265.00 228.00 1265.00 1 265.00 С.Стефанова

договор от
19.04.2021 г.

няма няма

10 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

АОС № 4974 / 27.11.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 980 / 28.11.2019 г., акт № 43,
том ІV.

1868.00 336.80 1868.00 1 868.00 С.Стефанова

договор от

няма няма
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чл.35, ал.1
от ЗОС

Поземлен имот с
идентификатор
58966.47.2 по КККР на
с.Пъдарево, м.“Бичка“, с площ
4 620 кв.м., нтп: нива, VІ к.

19.04.2021 г.

11 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4975 / 27.11.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 981 / 28.11.2019 г., акт №
44, том ІV.
Поземлен имот с
идентификатор
58966.47.3 по КККР на
с.Пъдарево, м.“Бичка“, с площ
3 804 кв.м., нтп: нива, VІ к.

1538.00 277.30 1538.00 1 538.00 С.Стефанова

договор от
19.04.2021 г.

няма няма

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

12 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4976 / 27.11.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 982 / 28.11.2019 г., акт № 45,
том ІV.
Поземлен имот с идентификатор
58966.47.4 по КККР на
с.Пъдарево, м.“Бичка“, с площ
3 485 кв.м., нтп: нива, VІ к.

1409.00 254.10 1409.00 1 409.00 С.Стефанова

договор от
19.04.2021 г.

няма няма

13 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4977 / 27.11.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 983 / 28.11.2019 г., акт № 46,
том ІV.
Поземлен имот с идентификатор
58966.47.5 по КККР на
с.Пъдарево, м.“Бичка“, с площ 4
297 кв.м., нтп: нива, VІ к.

1738.00 313.30 1738.00 1 738.00 С.Стефанова

договор от
19.04.2021 г.

няма няма

14 продажба Изменение
на ПУП-ПР

АОС № 5119 / 16.04.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 265 / 19.04.2021 г., акт № 177,

615.00 300.80 615.00 615.00 А. Лозанова няма няма
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чл.15, ал.3 и
ал.5 от ЗУТ,
чл.35, ал.4,
т.2 от ЗОС

том І.
Поземлен имот с пл. № 78, с
площ 52 кв.м., представляващ
реална част от УПИ ІХ77 в
кв.67 по ПУП на с.Градец,
посл.изм. със Заповед № РД-23-
18 от 24.03.2021 г. на кмета.

окончателен
договор от
23.04.2021 г.

15 продажба публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 5078 / 18.09.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 720 / 21.09.2020 г., акт № 114,
том ІІІ.
Поземлен имот с идентификатор
36854.27.309 по КККР на
с.Кипилово, с площ 11972 кв.м.,
трайно предназначение на
територията: земеделска; нтп: друг
вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение, ІХ к.

1999.00 100.60 1999.00 2 000.00 Н.Недялков

договор от
26.04.2021 г.

няма
Електропровод
20 kV. На 10 м.
от двете страни
до крайните
проводници или
на 11 м. от оста
на електропр., не
могат да се
строят сгради и
съоръжения, и да
се засажда
високостеблена
растителност

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

16 продажба Изменение
на ПУП-ПР
чл.15, ал.3 и
ал.5 от ЗУТ,
чл.35, ал.4,
т.2 от ЗОС

АОС № 4990 / 20.02.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 133 / 24.02.2020 г., акт № 85,
том І.
Реална част от поземлен имот с
идентификатор 72480.501.79 по
КККР на с.Тича, с площ 75 кв.м.,
Реална част от поземлен имот с
идентификатор 72480.501.469 по
КККР на с.Тича, с площ 198 кв.м.,
представляващи предаваеми части
към новообразуван УПИ VІ-„за
КОО“ в кв.8 по ПУП.

330.00

871.00

258.00

757.70

330.00

871.00

330.00

871.00

„Био Милк-
92“ ЕООД

Х.Бобаисмаилов

Окончателен
договор от
29.04.2021 г.

няма по сделката
няма реално
плащане, т.к.
общината
придобива в
собственост
терени с по-
голяма площ,
отредени за
улица

17 продажба Изменение
на ПУП-ПР

АОС № 145 / 30.08.1999 г., вписан
в СВ-Котел под дв.вх. рег. № 344 /
05.05.2005 г., акт № 70, том ІІ.

6274.00 645.00 6274.00 6 274.00 Хр.Василева няма няма
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чл.15, ал.3 и
ал.5 от ЗУТ,
чл.35, ал.4,
т.2 от ЗОС

УПИ ХV120, с площ 150 кв.м.,
представляващ реална част от нов
УПИ ХІV120,121 в кв.65 по ПУП на
с.Градец, посл.изм. със Заповед №
РД-23-19 от 31.03.2021 г. на кмета.

Окончателен
договор от
07.05.2021 г.

18 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4841 / 08.02.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 120 / 12.02.2019 г., акт № 88,
том І.
Поземлен имот с идентификатор
39030.504.106 по КККР на
гр.Котел, в.з. „Чукарите“, с площ
749 кв.м., нтп: ниско застрояване

8376.00 6353.40 8376.00 9 213.00 А. Вейсов

договор от
18.05.2021 г.

няма няма

19 продажба
Прекратяване

на
съсобственост
чл.36, ал.1,
т.2 от ЗОС

АОС № 5111 / 12.03.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 165 / 15.03.2021 г., акт № 113,
том І.
136 / 2057 ид.ч. от поземлен имот с
идентификатор 87031.501.213 по
КККР на с.Ябланово, целият с
площ 2 057 кв.м.

1270.00 555.60 1270.00 1 270.00 А. Ченков

договор от
20.05.2021 г.

няма няма

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

20 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4840 / 08.02.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 119 / 12.02.2019 г., акт № 87,
том І.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.504.105
по КККР на гр.Котел, в.з.
„Чукарите“, с площ 1016.00
кв.м., нтп: ниско застрояване
(кв.10, УПИ ІV25)

11279.00 8618.20 11279.00 11 280.00 Ст. М.
Минчев

договор от
21.05.2021 г.

няма няма

21 продажба
публичен
търг с явно

АОС № 5091 / 01.02.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 57 / 02.02.2021 г., акт № 32, том

7.00 0.90 50.00 50.00 Н.Недялков няма няма
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наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

І.
Поземлен имот с
идентификатор 72480.87.14 по
КККР на с.Тича, м.“Замбуклу
бурун“, с площ 44 кв.м.,
земеделска територия, нтп:
ливада, VІІІ к.

договор от
28.05.2021 г.

22 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 2582 / 05.07.2013 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 1129 / 10.07.2013 г., акт № 86,
том V.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.66.17 по
КККР на гр.Котел, м.“Боаза“, с
площ 3000 кв.м., земеделска
територия, нтп: нива, V к.

1223.00 323.40 1223.00 1 225.00 Н.Недялков

договор от
28.05.2021 г.

няма няма

23 учредяване
право на
строеж

публичен
търг с явно
наддаване

чл.37, ал.1
от ЗОС

АОС № 884 / 28.02.2010 г., вписан
в СВ-Котел под дв.вх. рег. № 81 /
29.02.2008 г., акт № 61, том І, дело
№ 68, партида: 42.
Поземлен имот с площ 808
кв.м., в урбанизирана
територия, съставляващ УПИ
VІ в кв.1, за жилищно
строителство.

1794.00 3463.40 3463.40 3 470.00 З.Ахмедова

договор от
10.06.2021 г.

няма право
да

прехвърля
правото на
строеж на
трети лица

срок за
завършване на
строителството

5 години

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

24
продажба

публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1112 / 08.04.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 365 / 16.04.2009 г., акт № 91,
том ІІ, партида: 1531.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.501.2225
по КККР на с.Ябланово, с площ
842 кв.м., нтп: ниско застрояване

8188.00 2860.30 8188.00 8 200.00 Х. А.
Шюкюрова

договор от
10.06.2021 г.

няма няма
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(до 10 м.), за който е отреден УПИ
ХІІІ в кв.17

25
учредяване
право на
строеж

публичен
търг с явно
наддаване

чл.37, ал.1
от ЗОС

АОС № 1323 / 24.11.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 1302 / 01.12.2009 г., акт № 9,
том V.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.502.2242
по КККР на с.Ябланово, с площ
897 кв.м., нтп: ниско
застрояване, за който е отреден
УПИ ХХ850 в кв.119.

3463.00 4725.90 4725.90 5 198.00 М. А.
Бошнакова

договор от
11.06.2021 г.

няма
право да
прехвърля
правото
на строеж
на трети
лица

срок за
завършване

на
строителство
то 5 години

26
продажба

публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1580 / 08.07.2011 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 347 / 12.07.2011 г., акт № 47,
том ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.69.147 по
КККР на гр.Котел, м.“Чутурка“,
с площ 1077 кв.м., нтп: за
земеделски труд и отдих (имот
по §4)

6947.00 3223.20 6947.00 6 950.00 К.В. Савов

договор от
15.06.2021 г.

няма няма

27
продажба

публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1536 / 19.04.2011 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 198 / 26.04.2011 г., акт № 147,
том І.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.69.75 по
КККР на гр.Котел, м.“Чутурка“,
с площ 215 кв.м., нтп: за
земеделски труд и отдих (имот
по §4)

1387.00 643.50 1387.00 1 525.00 Д. Я.
Каранашев

договор от
25.06.2021 г.

няма няма

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

АОС № 5122 / 10.05.2021 г., няма



ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 година

28
учредяване
право на
строеж

чл.37, ал.4,
т.4 от ЗОС

вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 315 / 11.05.2021 г., акт №
8, том ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.502.63 по
КККР на с.Яблавоно, с площ
1229 кв.м., нтп: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е
отреден УПИ V в кв.83

471.00 777.10 800.00 800.00 Х.В.Садулла

договор от
13.07.2021 г.

право да
прехвърля
правото
на строеж
на трети
лица

срок за
завършване

на
строителство
то 5 години

29
продажба

публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4044 / 10.11.2015 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 1241 / 10.11.2015 г., акт
№ 135, том ІV.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.22.104 по
КККР на гр.Котел, с площ 3 790
кв.м., нтп: друг вид земеделска
земя.

672.00 95.90 700.00 770.00 Й.Д.Велков

Договор от
16.07.2021 г.

няма няма

30
продажба прилагане на

одобрен
ПУП-ПР

чл.35, ал.4,
т.2 и ал.6 от
ЗОС, чл.199,
ал.1 и чл.200,
ал.2 от ЗУТ

Реално обособени части от
общински поземлени имоти по
КККР на с.Ябланово с
идентификатори:
87031.502.2143 с площ 19.56 м.2
87031.502.2143 с площ 7.74 м.2
87031.502.2041 с площ 17.56 м.2
придаващи се по регулация към
УПИ ХІV680 в кв.105 по ПУП на
селото, одобрен през 2008 г.,
отреден за ПИ 87031.502.680,
собственост на частно лице.

176.25
69.75
158.00

120.88
47.72
108.40

176.25
69.75
158.00

176.25
69.75
158.00

Н.И.Идриз и
Ш.С.Идриз

Предварителен
договор от
07.06.2021 г.

Окончателен
договор от
27.07.2021 г.

няма по сделката
няма реално
плащане,

т.к. Община
Котел

придобива в
собственост

231.39
кв.м. от
частния
имот, за
улица

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката
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31 продажба
Прилагане на
ПУП-ПР

§ 8, ал.2, т.1
от ПР на ЗУТ,
чл.35, ал.4,
т.2 от ЗОС

АОС № 5135 / 09.06.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 410 / 10.06.2021 г., акт № 83,
том ІІ.
Поземлен имот с площ 24.00
кв.м., реална част от УПИ V295 в
кв.46 по ПУП на с.Пъдарево,
целият с площ 1986 кв.м., за
жилищно строителство.

156.00 76.80 156.00 156.00 С. Ж.
Бъчваров

договор от
16.08.2021 г.

няма няма

32 продажба
Прилагане на
ПУП-ПР

§ 8, ал.2, т.1
от ПР на ЗУТ,
чл.35, ал.4,
т.2 от ЗОС

АОС № 5136 / 09.06.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 411 / 10.06.2021 г., акт № 84,
том ІІ.
Поземлен имот с площ 118.00
кв.м., реална част от УПИ VІ295
в кв.46 по ПУП на с.Пъдарево,
целият с площ 2121 кв.м., за
жилищно строителство.

767.00 377.60 767.00 767.00 С. Ж.
Бъчваров

договор от
16.08.2021 г.

няма няма

33 учредяване
право на

пристрояване

чл.37, ал.4,
т.4 и ал.7
от ЗОС

АОС № 5080 / 11.01.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 3 / 12.01.2021 г., акт № 3,
том І.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.502.35 по
КККР на с.Ябланово, с площ 1
114.00 кв.м., нтп: ниско
застрояване

2948.00 4293.10 4300.00 4 300.00 Х. Ж.
Ченков

договор от
17.08.2021 г.

няма
право да
прехвърля
правото
на строеж
на трети
лица

срок за
завършване

на
строителство
то 5 години

34 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1114 / 08.04.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 367 / 16.04.2009 г., акт № 93,
том ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.501.2227
по КККР на с.Ябланово, с площ
804.00 кв.м., нтп: ниско
застрояване.

7819.00 2731.20 7819.00 7 819.00 Д.Бюлбюл

договор от
18.08.2021 г.

няма няма
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№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

35 продажба
разваляне на
съсобственост

чл.36, ал.1,
т.2 от ЗОС

АОС № 5139 / 14.06.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 425 / 15.06.2021 г., акт № 93,
том ІІ.
307 / 2398 ид.части от поземлен
имот с идентификатор 87031.
502.469 по КККР на
с.Ябланово, целият с площ
2398 кв.м., нтп: ниско
застрояване.

2763.00 1254.10 2763.00 2 763.00
Х. А.

Караджа

договор от
16.08.2021 г.

няма няма

36 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1113 / 08.04.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 366 / 16.04.2009 г., акт №
92, том ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.501.2226
по КККР на с.Ябланово, с площ
830.00 кв.м., нтп: ниско
застрояване.

8072.00 2819.50 8072.00 8 072.00 Ф. Х.
Башева

договор от
18.08.2021 г.

няма няма

37 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1111 / 08.04.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 364 / 16.04.2009 г., акт №
90, том ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.501.2224
по КККР на с.Ябланово, с площ
826.00 кв.м., нтп: ниско
застрояване.

8033.00 2805.90 8033.00 8 033.00 М. А.
Караалиев

договор от
18.08.2021 г.

няма няма

38 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

АОС № 1115 / 08.04.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 368 / 16.04.2009 г., акт №
94, том ІІ.

7479.00 2612.30 7479.00 7 479.00 М. А.
Караалиев

няма няма
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чл.35, ал.1
от ЗОС

Поземлен имот с
идентификатор 87031.501.2228
по КККР на с.Ябланово, с площ
769.00 кв.м., нтп: ниско
застрояване.

договор от
18.08.2021 г.

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

39 учредяване
право на
строеж

и сервитути

чл.37, ал.4,
т.4 и ал.7 от

ЗОС;
чл.62, и чл.64

от ЗЕ

АОС № 4990 / 20.02.2020 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 133 / 24.02.2020 г., акт №
85, том І и АПАОС № 5133 /
27.05.2021 г., вписан в СВ-
Котел под дв.вх.рег. № 385 /
31.05.2021 г., акт № 65, т. ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 72480.501.79 по
КККР на с.Тича, с площ 2 464
кв.м., нтп: ниско застрояване,
УПИ V, кв.9 по ПУП

16.00 89.60 950.00 950.00 „ЕР
ЮГ“ ЕАД

договор от
30.08.2021 г.

няма
право да
прехвърля
правото
на строеж
на трети
лица

срок за
завършване

на
строителство
то 5 години

40 продажба прилагане на
одобрен
ПУП-ПР

чл.35, ал.4,
т.2 и ал.6 от
ЗОС, чл.199,
ал.1 и чл.200,
ал.2 от ЗУТ

Реално обособени части от
общински поземлени имоти по
КККР на с.Ябланово с
идентификатори:
87031.501.2083 с площ 1.00 м.2
87031.501.2012 с площ 5.00 м.2
87031.501.2008 с площ 1.00 м.2
придаващи се по регулация към
УПИ V452 в кв.23 по ПУП на
селото, одобрен през 2008 г.,
отреден за ПИ 87031.501.452,
собственост на частни лица.

9.00
45.00
9.00

4.10
20.40
4.00

9.00
45.00
9.00

9.00
45.00
9.00

А. Х.
Чудомиров и

С. М.
Чудомирова

Предварителен
договор от
11.06.2021 г.

Окончателен
договор от
01.09.2021 г.

няма по сделката
няма реално
плащане,

т.к. Община
Котел

придобива в
собственост
89 кв.м. от
частния
имот, за
улица

41 учредяване
право на

чл.38, ал.2 и
ал.4

АОС № 4500 / 08.08.2017 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 537 / 09.08.2017 г., акт №

1504.00 2021.00 2021.00 2 021.00 Х.Х.Хюсеин
няма

право да
прехвърля

срок за
завършване

на
строителство
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пристрояване от ЗОС 132, том ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.502.96 по
КККР на с.Ябланово, с площ
1080 кв.м., нтп: ниско
застрояване.

договор от
02.09.2021 г.

правото
на строеж
на трети
лица

то 5 години

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

42
продажба

публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 4058 / 24.11.2015 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 1290 / 24.11.2015 г., акт
№ 170, том ІV.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.503.30 по
КККР на гр.Котел
/индустр.зона/, с площ 19 686
кв.м., нтп: за друг вид
производствен, складов обект.

206 703 191938.50 192 000 192 000.00 „Грийн Пауър
БГ“ ЕООД

договор от
04.10.2021 г.

няма няма

43
Учредяване
право на
строеж за
допълващо
застрояване

чл.37, ал.4,
т.4

от ЗОС

АОС № 4887 / 10.06.2019 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 482 / 14.06.2019 г., акт №
118, том ІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.502.754
по КККР на с.Ябланово, с площ
882 кв.м., нтп: ниско
застрояване.

159.00 172.80 180.00 180.00 Х. И. Чауш

договор от
12.10.2021 г.

няма
право да
прехвърля
правото
на строеж
на трети
лица

срок за
завършване

на
строителство
то 5 години

44
продажба

изменение
на ПУП-ПР
чл.15, ал.3 и
ал.5 от ЗУТ
чл.35, ал.4,
т.2 от ЗОС

Придаваеми части по
регулация:
99.00 кв.м., част от поземлен имот
с идентификатор 87031.501.2427
по КККР на с.Ябланово, нтп: за
второстепенна улица, който се
присъединява към УПИ І556 в кв.18

724.00 404.40 724.00 658.00
Предварителен
договор

от 31.05.2021
г.

окончателен
договор

от 15.10.2021

няма
Сумата 658

лв. е
доплащане
на разликата
в пазарните
цени на

придаваеми
те части
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съгласно изменение на ПУП-ПР г.

45
учредяване
право на
строеж

публичен
търг с явно
наддаване

чл.37, ал.1
от ЗОС

АОС № 1322 / 24.11.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 1301 / 01.12.2009 г., акт № 8,
том V.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.502.2241
по КККР на с.Ябланово, с площ
759 кв.м., нтп: ниско
застрояване, за който е отреден
УПИ ХІХ850 в кв.119.

2603.00 3552.10 3552.10 4 262.00 Х.К.Молла

договор от
20.10.2021 г.

няма
право да
прехвърля
правото
на строеж
на трети
лица

срок за
завършване

на
строителство
то 5 години

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

46 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 5140 / 06.07.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 508 / 06.07.2021 г., акт №
141 , том ІІ.
Поземлен имот с площ 816
кв.м., съставляващ УПИ V125 в
кв.26 по ПУП на с.Кипилово, за
жилищно строителство.

4 417.00 2 611.20 4 500.00 4 500.00 О.Т.Войнов

договор от
25.10.2021 г.

няма няма

47 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1269 / 11.09.2009 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 1125 / 24.09.2009 г., акт
№ 66, том ІV.
Поземлен имот с
идентификатор 87031.501.2314
по КККР на с.Ябланово, с площ
417.00 кв.м., нтп: ниско
застрояване за който е отреден
УПИ ХVІІІ в кв.59.

3 107.00 1 416.50 3 200.00 3 520.00 М.М.Моллов

договор от
04.11.2021 г.

няма няма

продажба
разваляне

на

АОС № 5138 / 14.06.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 426 / 15.06.2021 г., акт №

Ш.И.Чаушев
Д.Х.Чаушева

няма Реално е
платена
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48 съсобственост
и

прилагане на
одобрен
ПУП-ПР

94, том ІІ за 32/4022 ид.ч. от ПИ
87031.501.280 по КККР на
с.Ябланово, целият с площ 4022
кв.м., нтп: ниско застрояване,
кв.57, УПИ ХІV280 по ПУП;
Реална част с площ 125 кв.м. от
ПИ 87031.501.2002 по КККР на
с.Ябланово, нтп: второст.
улица, придаваща се по ПУП
към УПИ ХІV280 в кв.57.

288.00

1 125.00

130.70

510.60

288.00

1 125.00

288.00

1 125.00

предв.договор
от

16.09.2021 г.

окончателен
договор от
10.11.2021 г.

сумата от
1071 лв.,
доплащане

на
разликата
в цените

на
предаваем
ите части

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

49 доброволна
делба

чл.36, ал.1,
т.1 от ЗОС,
чл.36 от ЗС

АОС № 5141 / 06.07.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 509 / 06.07.2021 г., акт № 142,
том ІІ.
678/1385 ид.ч. от поземлен имот с
идентификатор 87031.501.222 по
КККР на с.Ябланово, целият с
площ 1385 кв.м., нтп: ниско
застрояване, за който е отреден
УПИ Х222 в кв.54.

6102.00 2915.40 5877.00 5 877.00
Х.Х.Халилов
Х.А.Халилова

договор от
10.11.2021 г.

няма посочената
сума е

доплащане
за

уравняване
на

дяловете

50 продажба
разваляне на
съсобственост

чл.36, ал.1,
т.2 от ЗОС

АОС № 5142 / 06.07.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег.
№ 510 / 06.07.2021 г., акт № 143,
том ІІ.
661/ 4467 ид.ч. от поземлен
имот с идентификатор
87031.501.636 по КККР на
Ябланово, целият с площ 4467
кв.м., нтп: ниско застрояване, за
който е отреден УПИ Х636 в кв.
65.

5949.00 2842.30 6000.00 6 000.00
В.Боянова
К.Щайнмец
Ш.Даматова
С.Даматова
А.Каменова

договор от
11.11.2021 г.

няма няма

разваляне на
АОС № 5157 / 31.08.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх. рег. 2 933.00 1 638.00 3 000.00 3 000.00 Х.З.Дяков няма няма
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51 продажба съсобственост

чл.36, ал.1,
т.2 от ЗОС

№ 686 / 31.08.2021 г., акт № 38,
том ІІІ.
252 / 582 ид. части от УПИ І152 в
кв.61 по ПУП на с.Градец,
целият с площ 582 кв.м., за
жилищно строителство.

договор от
11.11.2021 г.

52 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1444 / 23.11.2010 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 592 / 24.11.2010 г., акт №
12 , том ІІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.505.52 по
КККР на гр. Котел, с площ 3422
кв.м., нтп: за туристическа база,
хижа.

45170.00 29035.60 45170.00 45 170.00 „МЕЛИСА
78“ ЕООД

договор от
24.11.2021 г.

няма няма

№

по
ред

вид на
разпоредителната

сделка

начин на
разпореждане

данни за имота
по АОС

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

одобрена
от ОбС

оценка/лв.

окончателна
цена по

сделката/лв

насрещна
страна по
сделката

забрана за
разпореж
дане

спецефични
условия и
срокове по
сделката

53 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 1445 / 23.11.2010 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 593 / 24.11.2010 г., акт №
13 , том ІІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 39030.505.53 по
КККР на гр. Котел, с площ
2831 кв.м., нтп: за туристическа
база, хижа.

37369.00 24014.00 37369.00 37 370.00 „МЕЛИСА
78“ ЕООД

договор от
24.11.2021 г.

няма няма

54 продажба
публичен
търг с явно
наддаване

чл.35, ал.1
от ЗОС

АОС № 5158 / 07.09.2021 г.,
вписан в СВ-Котел под дв.вх.
рег. № 695 / 10.09.2021 г., акт
№ 42, том ІІІ.
Поземлен имот с
идентификатор 58966.36.287 по
КККР на с.Пъдарево, с площ
989 кв.м., земеделска

1045.00 243.00 500.00 550.00 Б.А.Василев

договор от
13.12.2021 г.

няма няма
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територия, нтп: лозе ІV к.


