
  Приложение № 3 
                                                                                                                                                     към Отчета по Решение № 434 

                          от Протокол № 36/21.04.2022 г.  
на Об.С Козлодуй 

 
 

         
С П И С Ъ К 

на проведените търгове за управление и разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй, за времето от 
01.01.2021 год. до 31.03.2022 год. 

 
 

№ 
по 
ред 

Наименование, местоположение и площ на 
имота 

 

Дата 
на 

търга 

Достигната 
цена 

на търга без 
ДДС  

Име на 
спечелил 

търга 

Внесени 
суми/лв./ без 

ДДС. 

Забележка 

1. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.502.336, представляващ застроен парцел, 
с площ 3 438 кв. м., начин на трайно ползване – 
ниско застрояване /до 10 м./, ведно със сграда с 
идентификатор 37798.502.336.1 с площ 116 кв. 
м. и сграда с идентификатор 37798.502.336.2 с 
площ 14 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. 
„Кирил и Методий”  № 6 

26.03.2021 185 630.00 „Стеф 03“ ЕООД 185 630.00 Продажба 

2. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.501.2, площ от 2 468 кв. м., начин на 
трайно ползване: средно застрояване (до 15 м.); 
находящ се в кв. 259, УПИ III,   гр. Козлодуй 

26.03.2021 141 910.00          „РОКО БАРОКО“ ООД 141 910.00 Продажба 

3. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.501.361, площ от 4 896 кв. м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: за пазар, находящ се 
в кв. 245, УПИ I, гр. Козлодуй 

27.04.2021  НЕПРОВЕДЕН  Продажба 

4. Помещение, с площ 20 кв. м., част от сграда на 
Селска здравна служба, находящо се в с. Бутан, 
общ. Козлодуй 11.05.2021 56.00 

ЕТ „Д-Р СТОИЛ СПАСОВ – 
АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА 

ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ 

56.00 
лв./месец 

Наем 

5. Помещение, с площ 61 кв. м., част от сграда на 11.05.2021 170.80 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА 170.80 Наем 



Селска здравна служба, находящо се в с. Бутан, 
общ. Козлодуй 

ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – 65 
- АНДИ“ ЕООД 

лв./месец 

6. Помещение, с площ 25 кв. м., част от сграда на 
Селска здравна служба, находящо се в с. 
Хърлец, общ. Козлодуй 

11.05.2021 42.50 
ЕТ „Д-Р МАРИЯ 
СТОЯНЧЕВА“ 

42.50 
лв./месец 

Наем 

7. Помещение, с площ 53 кв. м., част от сграда на 
Селска здравна служба, находящо се в с. 
Хърлец, общ. Козлодуй 

11.05.2021 90.10 
„Д-Р ПОЛИН ГОРАНОВ 

ИППМП“ ЕООД 
90.10 

лв./месец 
Наем 

8. Земеделски недвижими имоти, общинска 
собственост, находящи се в землището на        с. 
Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, 
представляващи ниви, с  площ общо 73,696 дка. 

28.06.2021 11 091.34 
ЕТ „Агро-Светлозар 

Дичевски“ 
11 091.34 Наем 

9. Земеделски недвижими имоти, общинска 
собственост, находящи се в землището на        
гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, 
представляващи ниви, с площ общо 228,142 дка. 

28.06.2021 35 932.44 
ЕТ „Агро-Светлозар 

Дичевски“ 
35 932.44 Наем 

10. Земеделски недвижим имот, общинска 
собственост, находящ се в землището на           
 с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, 
представляващ нива, с  площ 343,596 дка. 

28.06.2021 25 254.31 „Неотрон“ ООД 25 254.31 Наем 

11. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.512.442, площ от 1 486 кв. м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана и 
начин на трайно ползване: за търговски обект, 
комплекс, находящ се в гр. Козлодуй,  ул. 
„Васил Коларов“ 

02.07.2021 78 015.00 „Антоанета Недкова 1“ ЕООД 78 015.00 Продажба 

12. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.512.308, представляващ дворно място, с 
площ   630 кв. м., ведно със сграда с ид. 
37798.512.308.1 с площ 24 кв. м., начин на 
трайно ползване: за жилищно строителство, 
ниско застрояване /до 10 м./, находящ се в                    
гр. Козлодуй, ул. „9-ти май”  № 16. 

02.07.2021 33 700.00 Н.Б. Бочев 33 700.00 Продажба 

13. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.512.307, с площ 468 кв.м., начин на 
трайно ползване: за жилищно строителство, 
ниско застрояване /до 10 м./, находящ се в                     
гр. Козлодуй, ул. „9-ти май” № 18. 

02.07.2021 23 400.00 Н.Б. Бочев 23 400.00 Продажба 



14. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.512.309, с площ 302 кв.м., начин на 
трайно ползване: за жилищно строителство, 
ниско застрояване /до 10 м./, находящ се в                     
гр. Козлодуй, ул. „9-ти май” № 20. 

02.07.2021 15 100.00 Н.Б. Бочев 15 100.00 Продажба 

15. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.512.143, с площ 289 кв. м., начин на 
трайно ползване: за жилищно строителство, 
ниско застрояване /до 10 м./, находящ се в                    
гр. Козлодуй, ул. „9-ти май” № 22. 

02.07.2021 14 450.00 Н.Б. Бочев 14 450.00 Продажба 

16. Обособени части от Спортна зала „Христо 
Ботев” гр. Козлодуй, община Козлодуй, 
предназначен за провеждане на спортни и 
тренировъчни мероприятия по приложен 
график 

16.07.2021  НЕПРОВЕДЕН  Наем 

 
17. 

Част от помещение в тяло V от новата сграда на 
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, 
общ. Козлодуй, I-ва А зона, с площ 28 кв. м., с 
предназначение: за лавка 

16.07.2021 504.00 „ВАМИ-АВТО“ ЕООД 
504.00 

лв./месец 

 
 

Наем 

18. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.512.147, площ от 464 кв. м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване 
/до 10 м./, находящ се в гр. Козлодуй, ул. 
„Славчо Трънски” № 6 

27.08.2021 

 
 

 
23 200.00 

 
 

И.Г. Петров 

 
 

23 200.00 

 
 
   Продажба 

19. Общинско помещение представляващо 
партерна част от сграда на ОДЗ „Радост” с площ 
от 120 кв. м., находящо се в гр. Козлодуй, ул. 
„Васил Воденичарски” 

27.08.2021 360.00 Максимус СККСТ“ ЕООД 
360.00 

лв./месец 
Наем 

20. Общинско помещение представляващо част от 
сграда на ОДЗ „Радост” с площ от 70 кв. м., 
находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Васил 
Воденичарски”. 

27.08.2021 210.00 „Д.Д.Ангелова“ ЕООД 
210.00 

лв./месец 
Наем 

21. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.501.361, площ от 4 896 кв. м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: за пазар, находящ се 
в кв. 245, УПИ I, гр. Козлодуй 

26.10.2021 264 380.00 „СК ИНВЕСТ ГРУП“ ООД 264 380.00 Продажба 

22. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.512.399, с площ 3 708 кв. м., начин на 

26.10.2021  НЕПРОВЕДЕН  Продажба 



трайно ползване:    за общежитие и търговия, 
средно застрояване /до 15 м./, находящ се в  гр. 
Козлодуй,   ул. „Славчо Трънски” № 2 

23. Помещение в сградата на СМК, ул. „Стефан 
Караджа“ № 17, ет. 2, ап. 28, с площ 32,50 кв. 
м., с предназначение: за офис 

26.10.2021 585.00 „БУЛСАТКОМ“ ЕООД 
585.00 

лв./месец 
Наем 

 24. Помещение в сградата на Бизнес център, ул. 
„Хаджи Димитър“, ет. 2, № 4, с площ 14,00 кв. 
м., с предназначение: за офис 

26.10.2021 252.00 Р.Х. Георгиева 
252.00 

лв./месец 
Наем 

25. Помещение, с площ 55 кв.м., част от сградата на 
МБАЛ „Св. Иван Рилски“, ет. 1, находящо се в  
гр. Козлодуй, ул. „ Кирил и Методий“ № 1, II-ра 
зона, с предназначение: за аптека 

10.12.2021 287.85 
„Аптечно дело – Козлодуй“ 

ЕООД 
287.85 

лв./месец 
Наем 

26. Сграда „Сладкарница“, с площ 45 кв.м., 
находяща се в  с. Бутан, кв. 139, ул. „Георги 
Димитров“ № 45Г, с предназначение: „за 
търговска дейност“ 

10.12.2021 1 024.60 
ЕТ „Ватакос – Валентин Томов 
– Карамфилка Томова“ отказал 

да подпише  

1 024.60 
лв./месец 

Наем 

27. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.505.600, площ от 800 кв. м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване 
/до 10 м./, находящ се в гр. Козлодуй, „Радецки” 
№ 110 

10.12.2021  НЕПРОВЕДЕН  Продажба 

28. Общински поземлен имот с идентификатор 
37798.504.578, площ от 800 кв. м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване 
/до 10 м./, находящ се в гр. Козлодуй, „Радецки” 
№ 85Б 

10.12.2021  НЕПРОВЕДЕН  Продажба 

   2022 г.    
29. Общински поземлен имот с идентификатор ид. 

37798.512.405, с площ от 751 кв. м., находящ се 
в  гр. Козлодуй, ж.к. 3-юг, УПИ VIII, кв. 254, 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: „за бензиностанция, 
обществено обслужване и търговия“ 

08.02.2022  101 385.00 „Вимдекс“ ЕООД 101 385.00 Продажба 

30.       

       

 



ЗАБЕЛЕЖКА: депозитите за участие в търг на спечелилите кандидати, невнесли съответните суми в срок остават в полза на Община 
Козлодуй. 
 
Изготвил: 
Ирена Борисова, главен експерт „Общинска собственост“ 


