Главен регистър за частна общинска собственост – Община Перущица
№ и дата на
съставяне на
акта за
общинска
собственост

Номе
р на
досие

1

2

1

1/30.10.1998

3
1

2

2/30.10.1998

2

3

3/30.10.1998

3

4

11/23.04.1998

11

5

18/21.07.1999

18

№
по
ре
д

Местонахождение

4
Гр. Перущица, парцел XXIV,
имот пл. № 464, кв.40 по РП
на гр.Перущица, одобрен със
Заповед №509/1989г.
Гр. Перущица, парцел XXIIIвторични суровини, имот
пл. № 464, кв.40
Гр. Перущица, УПИVIIзеленина, кв.65
Гр. Перущица, пл. №547обслужваща дейност, кв.35
Гр. Перущица, ул.
„Константин Гълъбов” №48 б

Вид и описание на
имота

Данъчна
оценка на
имота
към
момента
на
утвържда
ване на
акта

Предоставе
ни права за
управление

Разпоредител
ни действия
с имота

Включ
ен
капита
ла на
търгов
ско
дружес
тво с
общин
ско
участи
е

Актове,
по
силата
на които
имотът /
част от
имота е
преста
нал да
бъде
общин
ска
собствен
ост

5

6

7

8

9

10

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
11

Дворно място с площ
569 кв.м.
Дворно място с площ
435 кв.м.
Дворно място с площ
1101 кв.м.
Дворно място състоящо се
от 1000 кв.м. с построена в
него сграда върху 190 кв.м.двуетажна, масивна
Терен с площ 39 кв.м.,
предназначен за търговска и
и обслужваща дейност от
кв.99 по плана на гр.
Перущица

Учредено право
на строеж,
заповед
№93/02.10.2000 г.
на кмета на
общината,
договор вписан
1128 на
24.01.2001 г, №90,
т.3-Служба по
вписваниятаПловдив на ЕТ

1
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6

21/27.04.2000

21

Гр. Перущица, имот 2009 от
кв.36

Дворно място с площ от 254
кв.м., съставляващо имот
№2009 от кв.36

7

22/27.04.2000

22

Гр. Перущица, имот 2010,
кв.64

Дворно място с площ 224
кв.м. съставляващо имот
№2010 от кв.64

8

35/28.04.2001

35

Сметище с площ 23.276 дка.,

9

36/03.05.2001

36

Имот № 000617 по плана
за земеразделяне за
землището на гр. Перущица
Гр.Перущица, имот №1773,
парцел XIII, кв.123

10

39/03.05.2001

39

11

40/03.05.2001

40

12

41/03.05.2001

41

13

42/03.05.2001

42

14

43/03.05.2001

43

15

44/03.05.2001

44

16

45/03.05.2001

45

гр. Перущица, имот №XII,
кв.125
Гр. Перущица, имот №IV,
кв.125
Гр. Перущица, имот №VII,
кв.125
Гр. Перущица, имот №VI,
кв.125
Гр. Перущица, имот №V,
кв.126
Гр. Перущица, имот №VI,
кв.127
Гр. Перущица, имот №VI,
кв.126

Урегулиран имот №XII с
площ от 290 кв.м. от кв.125
Урегулиран имот №IV с площ
297 кв.м. от кв.125
Урегулиран имот №VII с
площ 262 кв.м. от кв.125
Урегулиран имот №VI с площ
293 кв.м. от кв.125
Урегулиран имот №V с площ
386 кв.м. от кв.126
Урегулиран имот №VI с площ
378 кв.м. от кв.127
Урегулиран имот №VI с площ
458 кв.м. от кв.126

Урегулиран имот XIII-1773 с
площ 284 кв.м. от кв.123

„Димитър
Николаков”
Учредено право
на строеж ,
Заповед
№28/29.03.2001 г.
на кмета на
общината на
ЕТ”Аризанов-90Иван Аризанов”,
договор от
29.03.2001 г.
Учредено
възмездно право
на строеж на 20
кв. м. съгласно
Заповед
№136/10.12.2001
г. на кмета на
общината,
договор вписан
21801 на
17.12.2001 г. на
ЕТ „АБС-Стоил
Стоянов”
Акт за поправка
№124/24.06.2013г.
Отстъпено право
на строеж на
Донка Кесимова
за жилище.
Решение №40
пр.11 от
25.09.1975 г. на
ИК на ГНСПловдив

Публичен търг с
явно наддаване

Заповед
№05/10.01.2014г.
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17

46/14.05.2001

46

Имот № 003656 по плана
за земеразделяне за
землището на гр. Перущица

Ерозирана нива с площ
67,826 кв.м., категория осма
20,292 дка., девета 42,876
дка., трета 4,659 дка.

18

49/22.11.2001

49

Нива с площ 19,221 дка.,
девета категория, имот
№290045, местност Мавроги

19

50/22.11.2001

50

Имот № 290045, м.
Мавроги, землището на гр.
Перущица
С. Равда, община Несебър
парцел I-пионерски лагер от
кв.22

20

51/20.12.2001

51

21

52/20.12.2001

52

22

58/16.01.2002

58

23

59/16.01.2002

59

24

63/10.12.2002

63

25

65/06.01.2004

65

26

66/28.01.2004 г.

66

27

68/22.03.2004

68

28

69/22.03.2004

69

29

70/15.05.2004

70

Гр. Перущица, имот №V от
кв.125
Гр. Перущица, , имот №V от
кв.127
Гр. Перущица, имот №XI от
кв.125
Гр. Перущица, имот №IV от
кв.126
Гр. Перущица, ПИ №2055,
кв.60
Гр. Перущица, ул.”Проф
Михаил Христев” 38, УПИ
№II-2109 кв.82
Имот № 000687, м.
Каменки, землището на гр.
Перущица
Имот № 140165, м.”Духова
могила” землището на гр.
Перущица
Имот № 320103, м.
Данчово дере, землището на
гр. Перущица
Имот № 002053, м.
Малкото кладенче,
землището на гр. Перущица

Жил блок на 2 етажа с площ
190 кв.м., ½ ид. Част от
кухненски блок и столова с
площ 506 кв.м., ½ ид. Част от
столова с площ 396 кв.м., ½
ид. Част от скалдови
помещения с площ 1044
кв.м., ½ ид. Ч. От сграда за
спални помещения с площ
77 кв.м.
Урегулиран имот №V с площ
от 302 кв.м. от кв.125
Урегулиран имот №V с площ
от 380 кв.м. от кв.127
Урегулиран имот №XI с площ
от 300 кв.м. от кв.125
Урегулиран имот №IV с площ
от 349 кв.м. от кв.126
Поземлен имот 2055 с площ
174 кв.м. от кв.60 придобит
чрез замяна
410/475 ид. Части от УПИ II2109 с площ 410 кв.м. от
кв.82
Нива с площ 5,971 дка.,
категория осма, имот
№000687, м. Каменки

Отписан със Заповед
№11/26.01.2004
Отписан със Заповед
№68/21.05.2004

Пасище с храсти с площ
10.265дка, категория
четвърта,
Пасище, с площ 2,4 дка,
категория осма, имот
№320103, м. Данчово дере
Изоставена орна земя с площ
4,191 дка, категория пета.
С решение №КЗЗ-1 от 12.02.2008
г. на Министерството на
земеделието продоволствието
се променя предназначението-за

изграждане на обект„Пречиствателна станция за
отпадни води”
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71/01.06.2004

71

Гр. Перущица, УПИ XXII,
кв.49

Урегулиран имот №XXII с
площ 357 кв.м. от кв.49

31

72/01.06.2004

72

Гр. Перущица, УПИ XXIII,
кв.49

Урегулиран имот №XXIII с
площ 386 кв.м. от кв.49

32

73/05.07.2004

73

Имот №160454, м.
Падинето, землището на гр.
Перущица

33

75/10.09.2004

75

Гр. Перущица, УПИ XXI-645
от кв.49

34

77/18.11.2004

77

Гр. Перущица, УПИ XI-640 от
кв.50

35

78/18.11.2004

78

Гр. Перущица, УПИ XII-640
от кв.50

36

80/20.01.2005

80

37

84/10.07.2005

84

Имот № 000209,
землището на гр. Перущица
Гр. Перущица, УПИ VIII-1830
от кв.31

Нива с площ 10,348 кв.м.5,436 дка трета категория,
4,791 дка осма категория,
0,121 дка девета категория,
м. Падинето
Урегулиран поземлен имот
XXI-645 , целият незастроен
с площ 350 кв.м. от кв.49
Урегулиран поземлен имот
№XI-640, целият незастроен
с площ 377 кв.м. от кв.50
Урегулиран поземлен имот
№XII-640, целият незастроен
с площ 364 кв.м. от кв.50
Мочурище с площ 21,986
дка., имот 0000209

38

87/10.07.2005

87

Гр. Перущица. УПИ №X1832, кв.31

Урегулиран поземлен имот
X-1832 от кв.31 с площ 557
кв.м.

39

90/02.08.2005

90

Имот №001244,
землището на гр. Перущица

40

91/02.08.2005

91

Имот № 000206,
землището на гр. Перущица

Изоставена нива с площ
0,859 кв.м., категория на
земята четвърта-0,062 дка,
трета-0,797 дка.
Изоставена нива маломерна
с площ 0,569 дка., четвърта
категория

41

92/02.08.2005

92

Имот № 000173,
землището на гр. Перущица

Пасище с храсти с площ
8,582 дка, категория пета

42

93/13.09.2005

93

Имот №

Имот №000805, м.

000805,

Урегулиран поземлен имот
VIII-1831 от кв.31 с площ 602
кв.м.

Отстъпено право
на строеж на
Костадин и
Александър
Кацарови,
заповед
№339/25.11.1987
Отстъпено право
на строеж на
Мария Иванова
Агова и Иван
Димитров Агов,
нот акт
№66/18.12.2001

4
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землището на гр. Перущица,
м. Манастира

43

1/15.12.2005

1

Гр. Перущица, УПИ №VI12600, кв.126

44

2/22.12.2005

2

45

6/01.03.2006

6

Имот № 000488 от картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Перущица
Гр. Перущица, УПИ №X1585, кв.118

46

7/12.04.2006

7

Имот № 003704, м.
Пенова круша по КВС за
землището на гр. Перущица

47

9/18.05.2006

9

Имот № 001351, м. Свети
Никола, от КВС за
землището на гр. Перущица

48

12/19.05.2006

12

Гр. Перущица, УПИ №X1737, кв.116, кв. „Запад’

49

13/19.05.2006

13

Гр. Перущица, УПИ №II1728, кв.116

50

14/31.05.2006

14

Имот № 001197, м.
Каменки от КВС за
землището на гр. Перущица

51

15/22.06.2006

15

Гр.Перущица, УПИ №VII1665, кв.119

52

17/18.10.2006

17

Гр. Перущица, УПИ №IV-351,
кв.31, ул. „Митко Палаузов”
№25

Манастира, землището на гр.
Перущица, представляващ
дворно място на горското
стопанство с площ 17,892
дка; 17,889 дка попадат в
отдел /подотдел 134/1
широколистна гора, 0,002
дка попадат в
отдел/подотдел 134/о
иглолистна гора
Урегулиран поземлен имот
№VI-12600 от кв.126 с площ
458 кв.м.
Ерозирана нива с площ
3,042 дка

Урегулиран поземлен имот
№X-1585 от кв.118,
незастроен с площ 299 кв.м.
Имот №003704, м. Пенова
круша, представляващ
изоставена нива с площ
2,499 дка.
Имот №001351, м. Свети
Никола, от КВС за
землището на гр. Перущица,
представляващ друга зелена
площ с площ 0,734 дка
Урегулиран поземлен имот
№X-1737 от кв.116 с площ
402 кв.м., незастроен
Урегулиран поземлен имот
№X-1728 от кв.116 с площ
432 кв.м., незастроен
Имот №001197, м. Каменки
от КВС за землището на гр.
Перущица, представл. Др.
Изост нива с площ 11,195
дка, осма лкатегория
Урегулиран поземлен имот,
№VII-1665, кв.119,
незастроен с площ 365 кв.м.

Урегулиран поземлен имот
№IV-351 от кв.31 с площ 500
кв.м., незастроен

Отдаден под аренда

Отстъпено право
на стоеж на Ангел
Георгиев Чакъров,
Строително
разрешение №15
от 03.03.1962 г. на
СОНС гр.
Перущица
Отстъпено право
на строеж на
жилищна сграда

5
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на Ганчо Георгиев
Муховски с
Решение №18,
взето с Протокол
№5 от 26.04.1966
на ИК на СОНСПерущица, стр.
Разрешение
№32/28.09.1967 г.
53

23/19.02.2007

23

Гр. Перущица, УПИ №XVIII2049 от кв.66

54

24/06.03.2007

24

Имот № 000169, м. Козбен
от КВС за землището на гр.
Перущица

55

25/06.03.2007

25

Имот № 000886 от КВС за
землището на гр. Перущица

56

27/06.03.2007

27

Имот № 002155, м.
Устинско падине, по КВС за
землището на
гр.
Перущица

57

28/06.03.2007

28

Имот № 002154, м.
Устинско падине по КВС за
землището на
гр. Перущица

58

29/06.03.2007

29

Имот № 002160, м.
Падинето по КВС за
землището на гр. Перущица

Урегулиран поземлен имот
№XIII-2049 от кв.66 с площ
241 кв.м. предвиден за ниско
свързано застрояване с
Нк=10 м. за обслужваща
дейност и вграден
трафопост.
Имот №000169, м. Козбен от
КВС за землището на гр.
Перущица, представляващ
др.тер.нестоп. с площ 69,996
дка., категория на земята
шеста (60,399 дка), пета
(3,434 дка), четвърта (6,163
дка)
Имот №000886 от КВС за
землището на гр. Перущица,
представляващ др.
Територия нестоп. с площ
25,707 дка, категория на
земята шеста
Имот №002155, м. Устинско
падине, по КВС за
землището на гр. Перущица,
представляващ ерозирана
нива с площ 13,355 дка,
категория на земята осма.
Имот №002154, м. Устинско
падине по КВС за землището
на гр. Перущица,
представляващ ерозирана
нива с площ 3,671 дка.,
категория на земята девета
(1,320 дка0, осма (2,351 дка)
Имот №002160, м. Падинето
по КВС за землището на гр.
Перущица, представляващ
ерозирана нива с площ 4,049
дка, категория на земята
осма (2,614 дка), трета
(1,435 дка)

Заповед
№203/03.10.13г.
Нови актове с №№
102,103,104 и
105/24.04.2013г.
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30/19.04.2007

30

Гр. Перущица, УПИ №XIX1753, кв.124

Урегулиран поземлен имот
№XIX-1753 от кв.124 с площ
302 кв.м.

60

31/22.06.2007

31

Гр. Перущица, УПИ VIII,
кв.65

61

33/21.11.2007

33

Гр. Перущица, УПИ №IX1667, кв.119, кв.Запад,

Урегулиран поземлен имот
№ VIII-общинска
обслужваща дейност , кв.65 ,
незастроен с площ 1214
кв.м.
Урегулиран поземлен имот
№IX-1667 от кв.119,
незастроен, с площ 341 кв.м.

62

34/21.11.2007

34

Гр. Перущица, УПИ №III1672, кв.119

Урегулиран поземлен имот
№III-1672от кв.119,
незастроен, с площ 366
кв.м., отреден за жилищно
застрояване

63

35/21.11.2007

35

Гр. Перущица, УПИ №IV1673 от кв.119, кв. „Запад”

Урегулиран поземлен имот
№IV-1673 от кв.119,
незастроен, с площ 256
кв.м., отреден за жилищно
застрояване

64

37/17.01.2008

37

Имот № 003661, м.
Пенова круша по КВС за
землището на гр. Перущица

65

38/17.01.2008

38

Имот № 002002 по КВС за
землището на гр. Перущица

66

40/04.02.2008

40

Гр. Перущица, УПИ №III,
кв.31

67

42/07.05.2008

42

Гр. Перущица, УПИ №IX1061, кв.60

Имот №003661, м. Пенова
круша по КВС за землището
на гр. Перущица с начин на
трайно ползванеиндивидуално застрояване,
с площ 28,263 дка
Имот №002002 по КВС за
землището на гр. Перущица,
с начин на трайно ползванедруга територия, заета от
селското стопанство с площ
10,754 дка
Урегулиран поземлен имот
№III с площ 516 кв.м.,
отреден за жилищно
застрояване
Урегулиран поземлен имот
№IX-1061 от кв.60 , отреден
за жилищно застрояване с
площ 532 кв.м.

Отстъпено право
на строеж за
жилищна сграда
на Асен Димитров
Тошков с
Решение №11,
взето с Протокол
№2 от 02.03.1971
г.

Отстъпено право
на строеж на Иван
Стоянов Раев със
заповед
№449/17.05.1989

7
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на председателя
на ИК на ОНС
„Родопи” Пловдив
68

43/19.06.2008

43

Имот № 003680, м.
Малкото кладенче по КВС за
землището на гр. Перущица

69

44/19.06.2008

44

Имот № 003681, м.
Малкото кладенче по КВС за
землището на
гр.
Перущица

70

45/25.08.2008

45

Гр.Перущица,
УПИ
№XXVIII-1479, кв.98

71

46/29.10.2008

46

Гр. Перущица,
№XIV-171, кв.13

72

49/16.03.2009

49

Имот № 001169, м.
Малкото кладенче от КВС за
землището на гр. Перущица

73

50/10.04.2009

50

Имот № 000037 по КВС за
землището на гр. Перущица

74

51/16.06.2009

51

Имот № 003676 от КВС за
землището на гр. Перущица

75

52/27.10.2009

52

Гр.Перущица, УПИ № V от
кв.31, ул. „Анка Райкова”
№23

УПИ

Имот №003680, м. Малкото
кладенче по КВС за
землището на гр. Перущица
с площ 15,660 дка, с начин
на трайно ползване-нива,
категория на земята -пета
Имот №003681, м. Малкото
кладенче по КВС за
землището на гр. Перущица
с площ 7,212 дка с начин на
трайно ползване-нива,
категория пета
149/402 идеални части от
урегулиран поземлен имот
№XXVIII-1479, целия с площ
402 кв.м. от кв.98, отреден за
жилищно застрояване
38/424 идеални части от
урегулиран поземлен имот
№XIV-171, целия с площ 424
кв.м. от кв.13, отреден за
жилищно застрояване
Имот №001169, м. Малкото
кладенче от КВС за
землището на гр. Перущица,
представляващ пасище с
храсти, пета категория с
площ 5,489 дка
Имот №00037, м.
Оранжериите от КВС за
землището на гр. Перущица,
представляващ друга
селскостопанска територия,
категория на земятачетвърта, с площ 0,874 дка
Имот №003676 от КВС за
землището на гр. Перущица,
представляващ мочурище с
площ 2,478 дка
УПИ №V-352 с площ 464
кв.м., отреден за жилищно.
застрояване

Отписан със Заповед
№19/22.02.2011

Отписан със Заповед
№19/22.02.2011
Отстъпено право
на строеж на
Антонина
Димовска с
Решение
№18/26.04.1966 г.
на ИК на СОНСПерущица.

8
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Имот № 000078 от картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Перущица
Имот№ 000021 от картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Перущица
Имот№ 000123 от картата
на възстановената
собственост за землището
на гр. Перущица
Имот № 003703, м.
„Манолева нива” по КВС за
землище Перущица
Имот № 003657, м.
„Малкочев камък” по КВС за
землище Перущица
Имот № 290048, м.
„Мавроги” от КВС за
землище гр. Перущица
Имот № 001105 от КВС за
землището на гр. Перущица

Др. селскостоп. територия с
площ 2,118 дка

Отписан със Заповед
№19/22.02.2011

Др. селскостоп. територия с
площ 0,650 дка

Отписан със Заповед
№19/22.02.2011

Др. селскостоп. територия с
площ 1,049 дка

Отписан със Заповед
№19/22.02.2011

Скали пясъци с площ 3,5 дка

Заповед
№38/22.02.2013 Нов
Акт №82/06.02(2013г.

76

53/26.04.2010

53

77

54/26.04.2010

54

78

55/26.05.2010

55

79

56/29.07.2010

56

80

57/29.07.2010

57

81

60/17.05.2011

60

82

61/17.05.2011

61

83

63/31.01.2012

63

УПИ №XIX-1601 от кв. 121
по ЗРП на гр. Перущица от
1989 г.

Др. селскостоп. територия с
площ 1,030 дка,категория на
земята
при
неполивни
условия-девета
Урегулиран поземлен имот с
площ 342 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

Унищожена нива-пром. С
площ 5,182 дка
Нива с площ 0,797 дка ,
категория на земята при
неполивни условия-осма

Отстъпено право
на строеж на
Никола Ангелов
Чакъров, н.а 098
от 29.05.1998 г.,
т.16, дело
№6878/98 г.
Отстъпено право
на строеж на Спас
Рангелов Чолаков
с Решение №57,
взето с Протокол
№13 от 29.11.1978
г. на ИК на ГНСПерущица

Отписан със Заповед

Отписан със Заповед

84

64/14.03.2012

64

УПИ №V-1794 от кв.60 по
ЗРП на гр. Перущица от 1989
г.

Урегулиран поземлен имот с
площ 488 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

85

65/27.03.2012

65

Имот № 003693 , м.
Козбен по КВС за землището
на гр. Перущица
УПИ II, кв.125 по ЗРП на гр.
Перущица

Скали, пясъци с площ 2,710
дка

Продажба чрез
публичен търг

Урегулиран поземлен имот с
площ 301 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

Отстъпено право
на строеж на
Кънчо Сашев
Йорданов със
Заповед

86

66/25.04.2012

66

№166/22.08.2012г.

№220/29.10.2012г.

9
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87

67/25.04.2012

67

УПИ II-1599 от кв.121 по ЗРП
на гр. Перущица

Урегулиран поземлен имот с
площ 311кв.м., отреден за
жилищно застрояване

88

68/18.05.2012

68

УПИ ХХХ от кв.49 по ЗРП на
град Перущица

69/18.05.2012

69

УПИ № IХ-1796 от кв.59 по
ЗРП на град Перущица

Урегулиран поземлен имот с
площ 404 кв.м., отреден за
жилищно застрояване
Урегулиран поземлен имот с
площ 453 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

90

70/18.05.2012

70

УПИ № VIII-1811 от кв.60 по
РП на град Перущица

Урегулиран поземлен имот с
площ 496 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

91

71/18.05.2012

71

УПИ № VI-1795 от кв.60 по
РП на град Перущица

Урегулиран поземлен имот с
площ 487 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

92

72/18.05.2012

72

УПИ № XII-920 от кв.69 по
РП на град Перущица

Урегулиран поземлен имот с
площ 473 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

89

№715/08.11.1989
г.на
Председателя на
ИК на ОбНС
Родопи гр.
Пловдив
Отстъпено право
на строеж на
Тодор Асенов
Генов с Решение
№11/02.03.1971 г.
на ИК на ГНС
Перущица

Отстъпено право
на строеж на Иван
Атанасов Насков
със Заповед
№192/07.07.1982
г. на
Председателя на
РНС-Пети район
Пловдив
Отстъпено право
на строеж на
Атанас Арсов
Стойков, н.а. от
09.02.1982г.,
№173, II, дело
№656/1989г.
Отстъпено право
на строеж на
Любен Спасов
Бонев, със
Заповед
№102/07.04.1982г.
на председателя
на пети Районен
Народен съвет –
Пловдив, договор
за отстъпено
право на строеж
от 27.04.1982 г.
Отстъпено право
на строеж на
Димитър Титов
Запрянов,със
Заповед
№76/23.08.1976
на председателя

10
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73/31.05.2012

73

УПИ № V-392 от кв.34 по РП
на град Перущица

Урегулиран поземлен имот с
площ 301 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

74/21.09.2012

74

Ерозирана нива с площ
7,154 дка

95

75/21.09.2012

75

Имот № 000300, по КВС за
землище Перущица
УПИ № XI-1586 от кв.118 по
РП на град Перущица

96

76/21.09.2012

76

УПИ № IV-1597 от кв.121 по
РП на град Перущица

Урегулиран поземлен имот с
площ 300 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

97

77/04.10.2012

77

Имот № 099024, местност
„Ленищата” от КВС за
землището на гр. Перущица

Нива с площ 0,363 дка

Имот № 310020, местност
„Батен”
от КВС за землището на гр.
Перущица
Имот № 290054, местност
„Свети Никола от КВС за
землището на град
Перущица

Гора в земеделски земи с
площ 9,120 дка

93

94

98

78/31.10.2012

78

99

79/31.10.2012

79

Урегулиран поземлен имот с
площ 299 кв.м., отреден за
жилищно застрояване

Пасище с храсти
с площ 33,324 дка

на ГНС –
гр.Перущица.
Отстъпено право
на строеж на н-ци
Александър
Иванов Дардов, с
н.а.№134 от
27.08.1997г., т.51,
дело 12850/97,
Владимир Иванов
Дардов с н.
а.№135/27.08.199
7г., т. 51 дело
12851/1997г.

Отстъпено право
на строеж на н-ци
Георги Асенов
Димитров и
Александър
Асенов Димитров
с договор за
доброволна делба
от 13.10.1994г.,
т.68, регистър
12243,
Отстъпено право
на строеж на наци на Сашо
Салчев Енев,
Решение №44,
взето с Протокол
от 30.09.1975 г. на
ИК на ГНС –
Перущица
Продажба чрез
публичен търг

Продажба чрез
публичен търг

Заповед
№188/17.09.2013г.
Заповед
№204/03.10.2013г

Заповед
№16/23.01.2014г.
нов акт
№53/18.12.2013

11
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100

80/29.01.2013

80

УПИ № XIV-1918 кв.81 по РП
на град Перущица, одобрен
със Заповед
№
509/1989г.
УПИ №IV-588 кв.47 по РП на
град Перущица, одобрен със
Заповед
№
509/1989г.
Имот № 003713, за който е
отреден УПИ №003703,
003518,000561, м.
Манолеви ниви” от КВС за
землището
2/412 идеални части от УПИ
№II-1447, целия с площ
412кв.м. от кв.103 по
Регулационния план на
гр.Перущица
Имот № 170124,
м.”Разсечена могила” от КВС
за землището на
гр.Перущица
Имот № 310021, м.”Батен”
от КВС за землището на
гр.Перущица
Имот № 140162,
м.”Върбовик” от КВС за
землището на гр.Перущица

101

81/29.01.2013

81

102

82/06.02.2013

82

103

83/05.03.2012

83

104

84/05.03.2012

84

105

85/05.03.2012

85

106

86/05.03.2012

86

107

87/19.03.2013

87

Имот № 000680,
м.”Каменки”от КВС за
землището на гр.Перущица

108

88/13.03.2013

88

109

89/29.03.2013

89

Имот №020133,
м.Оранжериите” от КВС за
землището на гр.Перущица
Имот № 099304,
м.”Крушето” от КВС за
землището на гр.Перущица

Заповед

41/596 ид.части от
УПИ № XIV-1918 кв.81 по РП
на гр. Перущица

Продажба чрез
прекратяване на
съсобственост

12/387 ид.части от
УПИ №IV-588 кв.47 по РП на
гр. Перущица

Продажба чрез
прекратяване на
съсобственост

Заповед
№191/18.09.2013г

Продажба чрез
прекратяване на
съсобственост

Заповед
№141/11.07.2013г

№167/15.08.2013г.

Представляващ друг вид
терен със селищен характер,
с площ 4,415 дка

2/412 идеални части от УПИ
№II-1447, целия с площ
412кв.м. от кв.103 по РП на
гр.Перущица, отреден за
жилищно застрояване
Изоставена нива с площ
15,938 дка, кат. на земята
при неполивни условиядевета и осма.
Нива с площ 0,696 дка, кат.
на земята при неполивни
условия- осма.
Изоставена нива с площ
17,749 дка, кат. на земята
при неполивни условиядевета. Върху имота има
следните ограничения
електропровод20 kV.На 10м.
от двете страни до крайните
проводници или на 11м. от
оста на електро провода, не
могат да се строят сгради и
съоръжения и да се засажда
високостеблена
растителност.
Изградено торище с площ
3,417 дка

Яма с площ 0,094дка

Нива с площ 0,121 дка

12
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110

90/29.03.2013

90

Имот № 020137,
м.”Оранжериите” от КВС за
землището на гр.Перущица

111

91/29.03.2013

91

Имот № 020152,
м.”Оранжериите” от КВС за
землището на гр.Перущица

112

92/29.03.2013

92

Имот № 020150,
м.”Оранжериите” от КВС за
землището на гр.Перущица

113

93/29.03.2013

93

Имот № 020139,
м.”Оранжериите” от КВС за
землището на гр.Перущица

114

94/23.04.2013

94

Имот № 000171,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

115

95/23.04.2013

95

Имот № 140079,
м.”Пастуша” от КВС за
землището на гр.Перущица

116

96/23.04.2013

96

Имот № 000382,
м.”Горката” от КВС за
землището на гр.Перущица

117

97/23.04.2013

97

Имот № 000380,
м.”Горката” от КВС за
землището на гр.Перущица

Пасище с храсти, с площ
3,722 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- осма и трета.

118

98/23.04.2013

98

Имот № 140074,
м.”Пастуша” от КВС за
землището на гр.Перущица

Изоставена нива, с площ
3,183 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- девета.

119

99/23.04.2013

99

Имот № 000277,
м.”Колеево” от КВС за
землището на гр.Перущица

Пасище с храсти, с площ
3,278 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- осма.

120

100/24.04.2013

100

Имот № 000681,
м.”Каменки”от КВС за
землището на гр.Перущица

Храсти с площ 7,778 дка
Категория на земята при
неполивни условия- осма и
шеста.

Нива с площ 2,000 дка.
Категория на земята при
неполивни условиячетвърта.
Нива с площ 3,074 дка.
Категория на земята при
неполивни условиячетвърта.
Нива с площ 2,500 дка.
Категория на земята при
неполивни условиячетвърта.
Нива с площ 1,145 дка.
Категория на земята при
неполивни условиячетвърта.
Пасище с храсти, с площ
4,894 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- четвърта и пета.
Изоставена нива, с площ
8,906 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- девета.
Пасище с храсти, с площ
2,072 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- четвърта.

Заповед
№120/25.06.2013г.
Нов акт за публ.
общ.соб.
№45/27.06.2013

Заповед
№120/25.06.2013г.
Нов акт за публ.
общ.соб.
№46/27.06.2013
Заповед
№120/25.06.2013г.
Нов акт за публ.
общ.соб.
№47/27.06.2013

Заповед
№120/25.06.2013г.
Нов акт за публ.
общ.соб.
№48/27.06.2013
Заповед
№120/25.06.2013г.
Нов акт за публ.
общ.соб.
№49/27.06.2013
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101/24.04.2013

101

Имот № 000691,
м.”Каменки”от КВС за
землището на гр.Перущица

Пасище с храсти, с площ
5,244 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- осма.

122

102/24.04.2013

102

Имот № 000175,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

123

103/24.04.2013

103

Имот № 000181,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

124

104/24.04.2013

104

Имот № 000183,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

Друга територия
нестопанска, с площ 29,090
дка. Категория на земята при
неполивни условия- шеста,
четвърта и пета.
Друга територия
нестопанска, с площ 19,603
дка. Категория на земята при
неполивни условия- шеста,
четвърта и осма.
Друга територия
нестопанска, с площ 10,652
дка. Категория на земята при
неполивни условия- шеста.

105

Имот № 000184,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

Друга територия
нестопанска, с площ 10,652
дка. Категория на земята при
неполивни условия- шеста,
четвърта .

Продажба чрез
публичен търг

106

Имот № 003692,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

Пустееща необработваема
земя, с площ 2,644 дка.
Категория на земята при
неполивни условия- шеста,
четвърта и пета.

Продажба чрез
публичен търг

125

126

105/24.04.2013

106/25.04.2013

127

107/25.04.2013

107

Имот № 000216,
м.”Малкочев камък” от КВС
за землището на
гр.Перущица

Мочурище с площ 19,529
дка.

128

108/10.05.2013

108

7/725 идеални части от УПИ
№VII-1536, целия с площ
725кв.м. от кв.111 по
Регулационния план на
гр.Перущица

7/725 идеални части от УПИ
№VII-1536, целия с площ
7252кв.м. от кв.111 по РП на
гр.Перущица, отреден за
жилищно застрояване

109

Имот № 210237,
м.”Извора” от КВС за
землището на

Нива с площ 1,947 дка.
Категория на земята при
неполивни условия - девета.

129

109/10.05.2013

Заповед
№120/25.06.2013г.
Нов акт за публ.
общ.соб.
№50/27.06.2013

Продажба чрез
публичен търг

Продажба чрез
прекратяване на
съсобственост

Заповед
№ 259/03.12..2013.

Заповед
№ 260/03.12..2013.

Заповед
№ 258/03.12..2013.

Заповед
№165/15.08.2013.
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130

110/10.05.2013

110

Имот № 210239,
м.”Георгиев зимник” от КВС
за землището на
гр.Перущица

Нива с площ 1,240 дка.
Категория на земята при
неполивни условия- девета.

131

111/10.05.2013

111

Имот № 210238,
м.”Минчева горка” от КВС за
землището на гр.Перущица

Нива с площ 2,038 дка.
Категория на земята при
неполивни условия- девета.

132

112/16.05.2013

112

Имот № 210148,
м.”Георгиев зимник” от КВС
за землището на
гр.Перущица

Др.изост. нива с площ
1,230дка.Категория на
земята при не поливни
условия- девета.

133

113/03.06.2013

113

Акт за поправка на акт за
общинска
собственост№94/23.04.2013г
.

134

114/10.06.2013

114

Имот № 001164,
м.”Пастуша” от КВС за
землището на гр.Перущица

Изоставена нива –ж п.кан. с
площ 5,851 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- осма.

135

115//10.06.2013

115

Имот № 000550,
м.”Пастуша” от КВС за
землището на гр.Перущица

Друга селскостопанска
територия с площ 10,193 дка

136

116//10.06.2013

116

Имот № 002069,
м.”Баждарница” от КВС за
землището на гр.Перущица

Изоставена нива –ж п.кан. с
площ 1,900 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- трета.

137

117//10.06.2013

117

Имот № 000060, м.”Узун
пара” от КВС за землището
на гр.Перущица

Изоставена нива –ж п.кан. с
площ 16,404 дка. Категория
на земята при неполивни
условия- четвърта и трета.

138

118//10.06.2013

118

Имот № 003678,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

Пустееща необработваема
земя, с площ 9,676 дка.
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119//10.06.2013

119

Имот № 002084,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

Пасище с храсти с площ
22.639 дка. Категория на
земята при неполивни
условия- пета.

140

120//10.06.2013

120

Имот № 003671,
м.”Козбен” от КВС за
землището на гр.Перущица

Пустееща необработваема
земя, с площ 7,639 дка.

141

121/17.06.2013

121

Имот № 000697,
м.”Каменки”от КВС за
землището на гр.Перущица

Друга селскостопанска
територия с площ 3,059 дка.

Продажба чрез
публичен търг

122

Имот № 002161,
м.”Каменки”от КВС за
землището на гр.Перущица

Друга селскостопанска
територия с площ 2,146 дка.

Продажба чрез
публичен търг

123

Имот № 002149,
м.”Каменки”от КВС за
землището на гр.Перущица

Друга селскостопанска
територия с площ 0,837 дка.

Продажба чрез
публичен търг

142

143

122/17.06.2013

123/17.06.2013

144

124/24.06.2013

124

Акт за поправка на акт за
частна общинска
собственост
№35/28.04.2001г.
имот № 000617

Сметище с площ 31.282 дка

145

125/27.06.2013

125

Имот № 020145,
м.”Оранжериите” от КВС за
землището на гр.Перущица

Нива с площ 0,662 дка.
Категория на земята при
неполивни условиячетвърта.

146

126/02.10.2013

126

Имот № 099395, местност
„Мавроги” от КВС за
землището на гр.Перущица

Нива с площ 0,087 дка.
Категория на земята при
неполивни условия- осма.

147

127/14.10.2013

127

Имот № 210368,
м.”Извора” от КВС за
землището на гр.Перущица

Друга изоставена нива с
площ 23,565 дка. Категория
на земята при неполивни
условия- девета.

Заповед
№144/11.07.2013г.
Нов акт за публ.
общ.соб.
№51/17.07.2013

Заповед
№ 23/28.01.2014.

Заповед
№ 21/28.01.2014.

Заповед
№ 22/28.01.2014.
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