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 1 

№  

по 

ред 

№ и дата на 

съставяне на 

акта за 

общинска 

собственост 

Номе

р на 

преп

искат
а 

/доси

е 

Местонахождение 

 

Вид и описание на 

имота 

Данъчна 

оценка на 

имота 

към 

момента 

на 

утвържда

ване на 

акта 

Предоставе

ни права за 

управление 

Възникна

ли или 

учредени 

ограниче

ни вещни 

права 

върху 

имота на 

основани

е чл.7 

ал.2 

изречение 

второ от 

ЗОС 

Нал

ичие 

на 

конц

есио

нен 

дого

вор 

Актове, по 

силата на 

които имотът 

или част от 

него е 

престанал да 

бъде общинска 

собственост 

Заповед за 

отписване на 

акта за 

общинска 

собственост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

1 4/30.10.1998 4 Гр.Перущица, УПИ-

II-музей, църква-

паметник, картинна 

галерия, кв.65 

Дворно място с площ  

5575 кв.м. картинна 

галерия с площ 200 

кв.м., църква –

паметник с площ 262 

кв.м., исторически 

музей с площ 376 

кв.м. 

      

2 5/30.10.1998 5 Гр. Перущица, УПИ 

I-зеленина, кв.65 

Дворно място с площ 

6314 кв.м., 

съставляващо парцел 

I-зеленина 

      

3 6/25.09.1997 6 Гр. Перущица, 

парцел ХIII-1465 от 

кв.98, ул. Братя 

Тилеви 3 

 

 

Дворно място,парцел 

ХIII-1465 от кв.98;175 

кв.м. и сграда-56 

кв.м.,дарение Божкова  

Къща 

      

4 7/15.11.1997 7 Гр.  Перущица, м.  Нива и язовир с      Нов Акт 
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Батен, имот                      

№ 738 по плана за 

земеразделяне 

площ 33468 кв.м. №5/29.03.11г

Заповед 

№98/21.05.12 

5 12/15.01.1999 12 Гр. Перущица, УПИ 

IX-културен дом, 

kв.75 

Дворно място с площ 

2836 кв.м., 

съставляващо парцел 

УПИ IX-културен 

дом от кв.75, ведно с 

двуетажна масивна 

сграда с площ 1406 

кв.м., строена 1956 г. 

 Отстъпено 

право на 

ползване на 

читалище 

„Просвета” 

    

6 13/05.03.1999 13 Гр. Перущица, 

парцел II-младежки 

дом, кв.78 

Дворно място с площ 

от 2500 кв.м., 

съставляващо парцел  

II-младежки дом от 

кв.78 и двуетажна 

масивна сграда с 

изба на 2-5 нива, 

построена през 1993 

г..Застроена площ на 

парцела 1900 кв.м. 

      

7 16/14.07.1999 16 Гр. Перущица, 

парцел IIот кв.20 

Дворно място с площ 

от 21850 кв.м., 

съставляващо парцел 

II-училище от кв.20, 

ведно с 

четириетажна 

желязобетонна 

сграда с изба, 

физкултурен салон и 

кухненски блок с 

площ 2631 кв.м., 

построено 1976 г. 

      

8 17/21.07.1999 17 Гр. Перущица, 

парцел II-

Дворно място с площ 

от 2500 кв.м., 
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обслужващи 

дейности от кв.72 

съставляващо парцел 

II-обслужващи 

дейности от кв.72, 

ведно с двуетажно 

масивно училище с 

изба, строено преди 

1945 г. с площ 327 

кв.м. 

9 19/31.01.2000 19 Гр. Перущица, 

парцел I- парк, 

стадион и спортна 

зала, имоти 

443,441,1702, 

паркинг откв.21 

Дворно място с площ 

от 46842 кв.м. 

съставляващо парцел 

І –парк, стадион и 

спортна зала, имоти: 

имот 443-стадион с 

площ от26382 кв.м., 

ведно с едноетажна 

сграда с площ 157 

кв.м.-съблекалня, 

имот 441-гробище с 

площ 14938 кв.м., 

имот №1702 с площ 

от 3773 кв.м., 

паркинг с площ от 

1749 кв.м. от кв. 21. 

      

10 20/08.03.2000 20 Парцел I-

поликлиника, имот 

975, кв.72 

Дворно място с площ 

от 2309 кв.м., 

съставляващо парцел 

I –поликлиника от 

кв.72, ведно с 

построената в него 

триетажна масивна 

сграда с площ 232 

кв.м., преустроена в 

„Амбулатория за 

групова практика за 
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първична 

медицинска помощ” 

с разрешение за 

ползване 

№86/07.03.2000 г.-

ДНСК-София 

11 24/27.04.2000 24 Гр.Перущица, 

парцел I-детско 

заведение от кв.46 

Парцел I-детско 

заведение от кв.46 по 

плана на гр. 

Перущица с площ 

5475.71 кв.м., заедно 

с построената 

масивна сграда-

двуетажна-детски 

ясли с площ 1 556 

кв.м., построена 1976 

г.  

      

12 29/05.04.2001 29 Гр.  Перущица,            

ул. „Черни връх” 

Придаваемо по 

регулация дворно 

място с площ от 3 

кв.м., което се 

придава от имот пл. 

№20 към улица 

Черни връх. 

      

13 30/05.04.2001 30 Гр. Перущица,                 

ул. „Черни връх” 

Придаваемо по 

регулация дворно 

място с площ от  34 

кв.м., което се 

придава от имот 

пл.№17 към улица 

„Черни връх” 

      

14 31/05.04.2001 31 Гр. Перущица, ул. 

Черни връх 

Придаваемо по 

регулация дворно 

място с площ от 34 

кв.м., което се 
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придава от имот 

пл.№16 към улица 

Черни връх 

15 32/05.04.2001 32 Гр. Перущица,             

ул. „Черни връх” 

Придаваемо по 

регулация дворно 

място с площ от 75 

кв.м., което се 

придава от имот 

пл.№15 към улица 

Черни връх 

      

16 74/27.08.2004 74 Гр. Перущица,             

УПИ №VII от кв.58 

Урегулиран 

поземлен имот №VII, 

целият застроен и 

незастроен с площ 

1185 кв.м. от кв.58 

ведно с построената 

в същия УПИ 

масивна сграда със 

застроена площ 227 

кв.м. 

      

17 76/25.10.2004 76 Гр. Перущица, УПИ 

XI-БНБ, ДСК, ДЗИ 

от кв.68 

Урегулиран 

поземлен имот, № X-

БНБ, ДСК, ДЗИ от 

кв.68, целият 

застроен и 

незастроен с площ 

935 кв.м., ведно с 

целия трети етаж от 

комбинирана сграда 

с обща площ 541 

кв.м., ведно с избени 

помещемия-5 броя, 

ведно със 

съответните идеални 

части от общите 
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части на сградата, 

ведно с приземен 

етаж. 

18 1/19.01.2007 1 УПИ № VIII-

зеленина между 

кв.87 и кв.88 по РП 

на  гр.Перущица, 

одобрен със заповед 

№ 509/1989г. 

УПИ № VIII-

зеленина между 

кв.87 и кв.88 с площ 

1451 кв.м., 

представляващ 

зеленина 

5553 лв.      

19 2/11.06.2008 2 УПИ № I-зеленина 

от кв.65 по РП на  

гр.Перущица, 

одобрен със заповед 

№ 509/1989г. и 

заповед № 

134/30.11.2001 на 

кмета на Община 

Перущица 

УПИ I-зеленина от 

кв.65, с площ 4149 

кв.м., представляващ 

зеленина 

18643,50 

лв 

Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

20 3/28.04.2009 3 УПИ III от кв.20 по 

РП на  гр.Перущица, 

одобрен със заповед 

№ 509/1989г. и 

съгласно заповед                    

№ 17/11.02.2009 на 

кмета на Община 

Перущица 

УПИ III-спортна зала 

от кв.20 по РП на  

гр.Перущица, 

отреден за 

изграждане на 

многофункционална 

спортна зала, с площ  

от 7351 кв.м. 

28132,30 

лв. 

Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

21 4/04.05.2010 4 Поземлен имот 

№440, УПИ І-детска 

градина от кв.20 по 

ЗРП на  

гр.Перущица, 

одобрен със заповед 

№ 509/1989г. 

Поземлен имот №440 

/четиристотин и 
четиридесети/ с площ 

5687 /пет хиляди 

шестстотин осемдесет 

и седем/ кв.м., УПИ I 
/първи/-детска 

градина, кв.20 

/двадесети/ с площ 
4974 /четири хиляди 

149837,10 

лв. 
Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 
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деветстотин 
седемдесет и четири/ 

кв.м., с неприложена 

регулация, ведно с 

построените в него: 
масивна 

стоманобетонна 

едноетажна сграда, 
представляваща 

обслужващ корпус със 

застроена площ 

670/шестстотин и 
седемдесет/ кв.м.; 

спални помещения-

масивна стоманобе 
двуетажна сграда със 

застроена площ 

554/петстотин петдесет 
и четири/ кв.м. и 

разгъната площ 

1108/хиляда сто и 

осем/ кв.м.; 2 масивни 
стоманобетонни топли 

връзки с площ 

30/тридесет/ кв.м и 
43/четиридесет и три/ 

кв.м. 

Разрешение за строеж 
№67/15.09.1983г.-ОДЗ 

за 140 деца. 

Разрешение за  въвежд. 

в експлоатация -8.06.87г  

22 5/29.03.2011 5 Имот №000739 по 

КВС за землището на 

гр.Перущица, 

м.”Батен”, ЕКТТЕ 

55909 

Имот №000739 по 

КВС за землището 

на гр.Перущица, 

представляващ 

язовир с площ 33,468 

дка. 

8223,10 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 
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чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

23 6/31.10.2012 6 Имот №300079, 
м.”Равнищата” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №300079, 

м.”Равнищата” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

36,310 дка. 

334,10 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

24 7/31.10.2012 7 Имот №300113, 
м.”Равнищата” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №300113, 

м.”Равнищата” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

15,127 дка. 

 

 

 
 

139,20 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

25 8/31.10.2012 8 Имот №300077, 
м.”Равнищата” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №300077, 

м.”Равнищата” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

74,832 дка. 

817,30 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

26 9/31.10.2012 9 Имот № 290118, 

м.”Паметника” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 290118, 

м.”Паметника” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

7,543 дка. 

110,00 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 
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от ЗОС. 

 

27 10/31.10.2012 10 Имот № 300124, 
м.”Равнищата” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 300124, 

м.”Равнищата” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

72,985 дка. 

671,50 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

28 11/31.10.2012 11 Имот № 310031, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310031, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

3,430 дка. 

28,80 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

29 12/31.10.2012 12 Имот № 310038, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310038, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

15,368 дка. 

129,10 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

30 13/01.11.2012 13 Имот № 310039, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310039, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

17,760 дка. 

149,20 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 
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чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

31 14/01.11.2012 14 Имот № 310042, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310042, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

26,754 дка. 

224,70 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

32 15/01.11.2012 15 Имот № 310044, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310044, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

86,665 дка. 

728,00 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5  

 

    

33 16/01.11.2012 16 Имот № 310057, 
м.”Прогона” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310057, 

м.”Прогона” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

182,081 дка. 

1716,00 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

34 17/01.11.2012 17 Имот № 290051, 
м.”Св.Никола” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 290051, 

м.”Св.Никола” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

85,496 дка. 

786,60 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

    

Нов Акт 

№52/18.12.13

Заповед 

№15/23.01.14 
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от ЗОС. 

35 18/16.11.2012 18 Имот № 290120, 

м.”Паметника” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 290120, 

м.”Паметника” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

36,928 дка. 

397,00 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

36 19/06.03.2013 19 Имот № 170143, 
м.”Разсечена 

могила” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 170143, 

м.”Разсечена 

могила” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

54,138 дка. 

1310,30 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

37 20/06.03.2013 20 Имот № 310116, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310116, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

2,701 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия 

осма. 

43,50 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

38 21/06.03.2013 21 Имот № 310025, 
м.”Прогона” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310025, 

м.”Прогона” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

0,240 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия 

осма. 

3,90 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12, ал.5 

от ЗОС. 
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39 22/06.03.2013 22 Имот № 310118, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310118, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

4,321 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия 

осма. 

69,60 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

40 23/29.03.2013 23 Имот № 020128, 
м.”Оранжерийте” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №020128, 

м.”Оранжерийте” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

0,891 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия -

четвърта. 

40,10 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12, ал.5 

от ЗОС. 

    

41 24/23.04.2013 24 Имот №003511, 
м.”Манолева нива” 

от КВС за землището 

на гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 003511, 

м.”Манолева нива” 

от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

0,621 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия -

трета. 

40,30 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12, ал.5 

от ЗОС. 

    

42 25/23.04.2013 25 Имот №120268, 
м.”Пастуша” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 120268, 

м.”Пастуша” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

0,533 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия –

девета и трета. 

28,90 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12, ал.5 

от ЗОС. 
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43 26/15.05.2013 26 Имот №320029, 
м.”Ковачево въгле” 

от КВС за землището 

на гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 320029, 

м.”Ковачево въгле” 

от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

6,894 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия –

девета. 

49,60 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12, ал.5 

от ЗОС. 

    

44 27/15.05.2013 27 Имот № 310127, 

м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310127, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

42,652 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

69,60 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

45 28/15.05.2013 28 Имот № 310063, 
м.”Батен” от КВС за 

землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №310063, 

м.”Батен” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

68,870 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

495,90 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

46 29/15.05.2013 29 Имот № 300110, 
м.”Равнища” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №300110, 

м.”Равнища” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

5,585 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия 

девета. 

46,90 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 
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47 30/15.05.2013 30 Имот № 300084, 

м.”Червен камък” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №300084, 

м.”Червен камък” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

13,945 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

100,40 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

48 31/15.05.2013 31 Имот № 300078, 
м.”Котараков бряст” 

от КВС за землището 

на гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №300078, 

м.”Котараков бряст” 

от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

39,879 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

287,10 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

49 32/15.05.2013 32 Имот № 290124, 
м.”Паметника” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №290124, 

м.”Паметника” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

31,235 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

287,40 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

50 33/15.05.2013 33 Имот № 290063, 
м.”Червен камък” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №290063, 

м.”Червен камък” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

25,942 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

186,80 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 
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51 34/15.05.2013 34 Имот № 240268, 

м.”Асарлията” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №240268, 

м.”Асарлията” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

26,277 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета, 

четвърта и трета. 

820,40 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

52 35/15.05.2013 35 Имот № 240263, 
м.”Горката” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №240263, 

м.”Горката” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

25,169 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия осма. 

100,40 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

53 36/15.05.2013 36 Имот № 240091, 
м.”Асарлията” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №240091, 

м.”Асарлията” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

18,041 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

129,90 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

54 37/15.05.2013 37 Имот № 210354, 
м.”Върбовик” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №210354, 

м.”Върбовик” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

17,117 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

136,90 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 
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55 38/15.05.2013 38 Имот № 210104, 
м.”Георгиев зимник” 

от КВС за землището 

на гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №210104, 

м.”Георгиев зимник” 

от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

65,634 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета и 

трета. 

790,70 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

56 39/16.05.2013 39 Имот № 190191, 

м.”Горката” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №190191, 

м.”Горката” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

218,971 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

1576,60 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

57 40/16.05.2013 40 Имот № 190137, 
м.”Горката” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №190137, 

м.”Горката” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

22,917 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

691,70 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

58 41/16.05.2013 41 Имот № 190046, 
м.”Горката” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот №190046, 

м.”Горката” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

7,370 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия 

девета. 

53,10 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 
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59 42/16.05.2013 42 Имот № 160514, 

м.”Колеево” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот  №160514, 

м.”Колеево” от КВС 

представляващ  

пасище, мера с площ 

199,310 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

1435,00 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

60 43/16.05.2013 43 Имот № 140228, 
м.”Панов връх” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

 

 

 

 

Имот №140228, 

м.”Панов връх” от 

КВС представляващ  

пасище, мера с площ 

217,372 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета. 

1739,00 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

61 44/10.06.2013 44 Имот № 002025 
м.”Банова могила” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 002025 

м.”Банова могила” от 

КВС представляващ 

пасище, мера с площ 

6,718 дка.Категория 

на земята при 

неполивни 

условия:Четвърта. 

335,90 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

62 45/27.06.2013 45 Имот № 000171, 
м.”Козбен” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 000171, 

м.”Козбен” от КВС 

представляващ  

пасище с храсти, с 

площ 4,894 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия четвърта и 

153,70 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 
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пета. 

63 46/27.06.2013 46 Имот № 000382, 
м.”Горката” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 000382, 

м.”Горката” от КВС 

представляващ  

пасище с храсти, с 

площ 2,072 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия четвърта. 

103,60 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

 

    

64 47/27.06.2013 47 Имот № 000380, 
м.”Горката” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 000380, 

м.”Горката” от КВС 

представляващ  

пасище с храсти, с 

площ 3,72 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия осма и 

трета. 

103,60 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

65 48/27.06.2013 48 Имот №000277, 
м.”Колеево” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот  № 000277, 

м.”Колеево”        от 

КВС представляващ  

пасище с храсти , 

сплощ 3,278дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия осма. 
 

36,70лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

66 49/27.6.2013 49 Имот № 000681 

м.”Каменки” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот  № 000681, 

м.”Каменки”    от 

КВС представляващ   

храсти , с площ 7,555 

дка. Категория на 

земята при 

неполивни условия 

636,00лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 
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осма и шеста. от ЗОС. 

67 50/27.6.2013 50 Имот № 000691 
м.”Каменки” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот  № 000691, 

м.”Каменки”    от 

КВС представляващ   

пасище с храсти , с 

площ 5,244 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия осма. 

84,40лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

68 51/17.7.2013 51 Имот № 002084 

м.”Козбен” от КВС 

за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

 

 

 

 

Имот  № 002084, 

м.”Козбен”    от КВС 

представляващ   

пасище с храсти , с 

площ 22,639 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия пета.. 

706,300лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

69 52//18.12.2013 52 Имот № 290067 

м.”Св.Никола” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 290067 

м.”Св.Никола” от 

КВС за землището 

на гр.Перущица,  

представляващ 

пасище, мера с площ 

79,245 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета.. 

 

729,10 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

70 53/18.12.2013 53 Имот № 290055 

м.”Св.Никола” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 290055 

м.”Св.Никола” от 

КВС за землището 

на гр.Перущица,  

представляващ 

пасищес храсти,  с 

350,80 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 
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площ 32,483 дка. 

Категория на земята 

при неполивни 

условия девета.. 

 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

71 54/18.12.2013 54 Имот № 290081 

м.”Св.Никола” от 

КВС за землището на 

гр.Перущица,  

ЕКТТЕ 55909 

Имот № 290081 

м.”Св.Никола” от 

КВС за землището 

на гр.Перущица,  

представляващ  

паркинг,  с площ 

1,842 дка. Категория 

на земята при 

неполивни условия 

девета. 

 

18,40 лв. Имотът се 

управлява 

от кмета на 

общината 

на 

основание 

чл.12,ал.5 

от ЗОС. 

    

 


