
О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община 

Костенец обявява, че има намерение да направи промени в „Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община 

Костенец през 2018 година”, приета с Решение № 3/01.02.2018 г. на Общински 

съвет Костенец, както следва: 

 В раздел II  „Описание на имотите, които общината има намерение

да предложи за предоставяне под наем” в „Описание на свободни имоти, за 

които през 2018 г. ще бъдат проведени процедури за отдаване под наем”, се 

добави следният текст: 

16. Петно № 3 /до автобусната спирка за с. Горна 

Василица/, попадащо в поземлен имот пл. № 3034 

с предназначение за „Друг вид озеленени площи” 

с площ от 3828 кв.м., находящ се в ЦГЧ, кв.14 по 

кадастралния план на град Момин проход 

60 кв.м. 

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 

на документа на следните e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и 

ob.sobstvenost@kostenetz.com, какво и в деловодството на Общинска 

администрация Костенец, с адрес: град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, ет.1 

Публикувано на 26.06.2018 г. 
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О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община 
Костенец обявява, че има намерение да направи промени в „Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община 
Костенец през 2018 година”, приета с Решение № 3/01.02.2018 г. на Общински 
съвет Костенец, както следва: 

• В раздел II  „Описание на имотите, които общината има намерение
да предложи за предоставяне под наем” в „Описание на свободни имоти, за 
които през 2018 г. ще бъдат проведени процедури за отдаване под наем”, се 
добави следният текст: 

16. Петно № 3 /до автобусната спирка за с. Горна 
Василица/, попадащо в поземлен имот пл. № 3034 
с предназначение за „Друг вид озеленени площи” 
с площ от 3828 кв.м., находящ се в ЦГЧ, кв.14 по 
кадастралния план на град Момин проход 

60 кв.м. 

17. Петно № 7, находящо се в УПИ XIII – 1980,1975  
„За търговия и обществено обслужване” в кв.89Г 
по плана град Костенец, за разполагане на 
преместваем павилион за търговия с тютюневи 
изделия 

5 кв.м. 

18. Петно № 10, находящо се в УПИ XII – 1980 „За 
търговия и обществено обслужване” в кв.89Г по 
плана град Костенец, за разполагане на 
преместваем павилион за продажба на вестници и 
списания 

5 кв.м. 

• В раздел III „Описание на имотите, които Община Костенец има намерение да
предложи за продажба”: 

38. УПИ II „За кафе” с площ от 600 кв.м. в кв.83 по плана на град Костенец 

39. 246/1480 идеални части /246 кв.м./ от УПИ I – 341 в кв.26 по план на село 
Пчелин – прекратяване на съсобственост 

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 
на документа на следните e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и 
ob.sobstvenost@kostenetz.com, какво и в деловодството на Общинска 
администрация Костенец, с адрес: град Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, ет.1 
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Общински съвет  - Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения 

в  приетата с Решение № 3/01.02.2018г. на Общински съвет Костенец „Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец 

през 2018 година”: 

І.Общински съвет – Костенец дава съгласие да се измени и допълни приетата с 

Решение № 3/01.02.2018г. на Общински съвет- Костенец „Програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2018година”, 

както следва:  

 В раздел ІІІ „Описание на имотите, които Община Костенец има

намерение да предложи за продажба” се добавя следния текст: 

40. УПИ ХV-435 „За КОО” с площ от 306 кв.м. в кв. 99 по плана на град Костенец 

 В раздел ІV „Описание на имотите, върху които Община Костенец има

намерение да учреди вещни права” , т. 2 „Имоти, върху които Община Костенец има 

намерение да учреди право на ползване”  се добавя следния текст: 

1. Имот № 000621 с площ от 14,622 дка, НТП: Залесена територия, в землището

на с. Горна Василица, местността „Гъстите тепета”;

2. Имот № 000622 с площ от 33,916 дка, НТП: Залесена територия, в землището

на с. Горна Василица, местността „Гъстите тепета”;

Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата.  

e-mail адреси:

kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com
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