№ и дата на
акта ДС

Номер на
преписката
(досието.РЗ)

Местонахождение на
имота - гр.с.пл.кв..район.у-л №

Основание за
одържавяването

Бивш собственик

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Славянска" № 1
кв. 39 УПИ: ІІ

Държавен жилищен
блок № 1

№ 1306 /
15.07.1965

Монтана /
Бойчиновци / с.Пали
лула / Адрес: кв. 5
УПИ: ІХ

Заповед №
400/12.09.1959 г. на
ОНС Михайловград и
н-ци. на Найден Костов
пл. нареждане №
Копривщенски
29555/29.12.1959 г. от
която дата се счита
държавен

№ 1213 /
09.04.1963

Описание на имота

Държавен жилищен блок № 1, който е застроен върху 267 кв.м. при 4352кубика със
следното разпределение:
11 апартамента - едностайни, 2 двустаини, и един тристаен;в партера на жил. блок се намира
1 магазин.
Припадащите се части на пар. ІІ от кв. 39 по плана на гр. Михайловград.

Признати или учредени вещни
права (основание)

Имота ликвидиран като държавен
на какво основание и кога № на
преписката

Правно основание:Предава се на МНОКЕЧ- Плевен за ползване и
Заповед № 25 / Дата:03.02.2006 експоатация от датата на построяване частично отписан;
на жил. блок № 1

Целия имот - Парцел ІХ-та в кв. 5-ти от 820 кв.м. по плана на с. Пали лула

Правно основание:На СОНС с.
Бойчиновци за построяване на
културен дом в с. Пали лула

№ 458 /
20.10.1965

Точка 7 буква "в" от
Инструкцията за
Монтана / Берковица /
прилагане
гр.Берковица / Адрес:
Методи Рангелов Минков
правилника за
кв. 136 и 134 УПИ:
държавните имоти. 1
януари 1961 г.

Целия имот дворно място пл. № 2113 и 2114 в кв. 136 и 134 от 815 кв.м. по плана на гр.
Берковица.

Правно основание:Имотът е отстъпен Заповед № / Дата:.......... - изцяло
за ползване на Детска градина - гр.
отписан;Заповед № 47 /
Берковица.
Дата:23.02.2006 - изцяло отписан;

№ 1618 /
29.07.1969

Параграв 21 от
правилника на ДИ,
Монтана / Георги
окръжно № 2Дамяново /
365/10.05.1969 г. на
с.Главановци / Адрес:
МФ и писмо № 142 от
кв. 13 УПИ: V
05.02.1970 г. на
СОНС с. Копиловци.

Цялата парцела № V-ти в кв.13 по плана на с. Главановци и три пети идеални части от
масивна обществена сграда състояща се от 10 помещения застроена върху горната парцела
на площ от 226 кв.м. и общ обем - 1530 куб.м., предназначена за търговски цели - певница,
складове и магазин; културни цели - киносалон, библиотека, читалня и нуждите на
пълномощник.Застоена през 1970 г. съвместно от СОНС с. Копиловци и потребителната
кооперация в с. Копиловци.

№5/
27.11.1969

Бивша собственост на
ТКЗС и при
Монтана / Берковица /
образуване на ТКЗС.
с.Ягодово / Адрес: кв.
на 31.ІІІ.1956 г. били
УПИ:
извън регулационния
план

кв. 3 - парцел І, ІІ.
кв. 18. VІ и VІІ
кв. 19 парцели - І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІX, X и XІ.
кв. 18 пар. VІІІ, IX, X, XI, XII, XIII и XIV.
кв. 21 пар. ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІІ, ІX, X, XI, XII, XIII, XIV.
кв. 22 пар. XIV, XV и XVI.
кв. 20 пар. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, IX, X, XII, XIII, XIV и XV.

Правно основание:СОНС с. Бързия

Заповед № 116 / Дата:30.05.2006 частично отписан;

№ 696 /
20.04.1971

Точка 7 буква "в" от
Монтана / Берковица / Инструкцията за
с.Мездрея / Адрес:
прилагане
кв. 24 УПИ:
правилника за
държавните имоти

Целия имот дворно място пл. № 101 и 102 в кв. 24 от 363 при граници: улица, площад и
ГНС.

Предоставяени части: Фурна Комбинат

Заповед № 254 / Дата:10.08.2006 изцяло отписан;

№ 1841 /
25.11.1971

Новопостроена фурна
от СОНС с труд и
средства от
Монтана / Брусарци / самооблагането и
с.Смирненски /
Потребител. кооп. в с.
Адрес: кв. УПИ:
Брусарци със
средства с
инвестиционно
предназначение.

ЕДНА ВТОРА идеални части от масивната едноетажна сграда /фурна/ от 223 кв. метра и
1227 куб. метра, построена в държавната парцела на квартал № 15 по плана на с.
Смирненски от 4 000 кв.м.
Сградата се състои от 10 помещения - работна зала, магазини, склад за брашно, баня, пещ,
съблекалня и два коридора. Сградата е построена през 1961 година.

Правно основание:Общински народен
съвет с. Брусарци и Потребителна
Заповед № 58 / Дата:20.03.2007 кооперация в. с. с. с по 50 % идеални изцяло отписан;
части.

№ 1844 /
25.11.1971

Новопостроена
търговска сграда от
СОНС със средства
Монтана / Медковец /
от самооблагането и
с.Расово / Адрес: кв.
Потребителна
31 УПИ: І
кооперация
"Съгласие" в с.
Расово

32,69 % идеални части от търговска сграда - масивна с жб елементи, на два етажа от 256
кв.м. и 844 куб. метра, построена в пар. № І в кв. 31 по плана на с. Расово от 1930 г. е
собствено на кооперацията.

Правно основание:Общински народен
съвет с. Расово, председателя на който
е отстъпил безвъзмездно право на
Заповед № 102 / Дата:11.05.2006 ползване на Потребителна
изцяло отписан;
кооперация "Съгласие" в с. Расово,
със Заповед № 52/19.10.1970 г. и
писмо № ІІ - 149 на МФ.

Заповед № 31 / Дата:15.02.2007 изцяло отписан;

Заповед № 292 / Дата:17.10.2006 изцяло отписан;

Имота е включен в капитала на
търг. дружество

№ 1845 /
25.11.1971

Новопостроена
търговска сграда от
СОНС със средства
Монтана / Медковец /
от самооблагането и
с.Расово / Адрес: кв.
Потребителна
31 УПИ: І
кооперация
"Съгласие" в с.
Расово

Правно основание:Председателя на
ИК на СОНС с. Расово е отстъпил
44,68 % идеални части от търговска сграда /за обществено хранене и универсален магазин/ - безвъзмездно право на ползване в/у
двуетажна масивна с жб елементи, построена в пар. № І в кв. 31 по плана на с.
идеалните части на държавата на
Заповед № 101 / Дата:10.05.2006 Расово.Сградата е от 363 кв.м. и 2910 куб. метра и се състои от ресторан и кухня на І етаж и Потребителна кооперация "Съгласие" изцяло отписан;
магазин и канцелария на ІІ етаж.
в с. Расово, със Заповед №
52/19.10.1970 г. и писмо № ІІ - 149 на
МФ.

№ 856 /
10.01.1978

Монтана / Берковица / Построено с
с.Мездрея / Адрес:
държавни средства от
кв. 24 УПИ: ІV
1962 г.

Целият имот - дворно място пл. № 103 парцел ІV в кв. 24 от 200 кв. м ведно с едноетажна
Предоставяени части: ГНС гр.
масивна постройка от 192 кв.м при 933 куб. м по плана на с. Мездрея окр. Михайловградски Берковица - построено с държавни
при граници: улица, дере, Тимчо Петров и Найден Богданов
средства

№ 30 /
20.06.1983

Държавна сграда
построена върху
Монтана / Вършец / държавна парцела
гр.Вършец / Адрес:
през 1974 г. Имота
парка, над Слънчевата изплатен от ОНС градина, ул. "Лазар
Михайловград с пл.к
Ванков" кв. УПИ:
№ 14570 от
30.12.1968 г. пл.
5190/29 от 03.1968 г.

1. Кино - "Хр. Ботев" - гр. Вършец със застроена площ 1200 кв.м, етажност 1, конструкция ст. бет., година на построяване - 1974 г., с две зали:
а/ голяма зала от 515 места
б/ малка зала от 180 места
в сградата е изградена и кафе сладкарница "Хавана" на ІІ етаж
Сградата е масивна със стоманобетонова конструкция, със специална тухлена зидария
/облицовъчна/

държавна, на парцела
Георги Ап. Попов, н-ци
Марин Младенов , н-ци
Стефан Парпулов

съгласно ЗТСУ
чл. 15, т. 18 и 19 от
Общински народен съвет
инструкция на МФ/81
г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 61 / Дата:14.03.2006 на Окръжно управление
изцяло отписан;
"Кинефикация" - М-град

Сграда със застроена площ 898 кв.м., етажност -2, конструкция - ЖБ, година на построяване Правно основание: Имотът е
1971 г.
предоставен за оперативна управление
- производствени повещения;
на Държавна печатница "Никола
Заповед № 243 / Дата:14.11.2005 - склад;
първанов".Отстъпено право на строеж изцяло отписан;
- парокотелно;
на Държавна печатница за културно - административна част;
просветна сграда.
- вътрешен двор от 115 кв.м.

№ 150 /
27.03.1984

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 59 УПИ: ХІІ

№2/
09.04.1984

отчуждена заедно с
парцелата на
Монтана / Георги
училищния двор и
Дамяново /
изплатена със
с.Копиловци / Адрес: средства от
кв. 38 УПИ: 5
самооблагане на
населението през
1960 г.

№2/
09.04.1984

Параграв 21 от
правилника на ДИ,
Монтана / Георги
окръжно № 2Дамяново /
365/10.05.1969 г. на Общински народен съвет
с.Главановци / Адрес:
МФ и писмо № 142 от
кв. 13 УПИ: 4
05.02.1970 г. на
СОНС с. Копиловци.

№5/
19.04.1984

Новопостроена сграда
Монтана / Георги
със средства от
Общинска парцела
физкултурен салон дом със застроена площ 400 кв.м., етажност - 2, конструкция - масивна,
Дамяново / с.Говежда бюджета пл.
образувана от корекцията на година на построяване - 1983 г.
/ Адрес: кв. 16 УПИ: І нареждане № 13.ІV.84 реката.
г.

№2/
11.05.1984

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
кв. 3 УПИ: ІІ

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
680/14.03.1933 г.

Кметството

№3/
11.05.1984

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
кв. 3 УПИ: V

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
680/14.03.1933 г.

Кметството

№1/
11.05.1984

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
кв. 3 УПИ: І

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
680/14.03.1933 г.

Кметството

Общински народен съвет

Заповед № 253 / Дата:10.08.2006 изцяло отписан;

Целодневна детска градина със застроена площ 81 кв.м., на 2 етажа, масивна конструкция,
построена 1938 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 293 / Дата:17.10.2006 на държавно управление - Кметство
изцяло отписан;
Копиловци.

Правно основание:Имотът е
Кметство и културен дом със застроена площ 226 кв.м., 1 етаж, масивна конструкция, год. на предоставен за оперативно управление Заповед № 291 / Дата:17.10.2006 построяване - 1970 г.
на държавно управление - Кметство
изцяло отписан;
Главановци

Правно основание:Имотът е
Заповед № 199 / Дата:13.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство с. Говежда.

Незастроен парцел с площ от 1055 кв.м.

Заповед № 119 / Дата:06.06.2006 изцяло отписан;

Незастроен парцел с площ от 805 кв.м.

Заповед № 136 / Дата:20.06.2006 изцяло отписан;

Незастроен парцел с площ от 1445 кв.м.

Заповед № 135 / Дата:20.06.2006 изцяло отписан;

№6/
14.05.1984

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
кв. 9 УПИ: VІ

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
680/14.03.1933 г.

Кметство - с. Крапчене

Незастроен парцел с площ от 636 кв.м.

Заповед № 120 / Дата:06.06.2006 изцяло отписан;

№9/
14.05.1984

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
кв. 35 УПИ: V

НА № 86/09.10.1937
г. на Околийски съд - Трайко Тодоров Първанов
гр. Михайловград

Дворно място от 1116 кв.м.
Сграда "Наркооп" със застроена площ 351 кв.м., 2 ет., масивна, 1939г.
І етаж
- 4 помещения пивница, коридор и стълбище, млекосъбирателен пункт.
ІІ етаж
- смесен магазин, 5 склада, 2 коридора.
Пристройка - масивна, 1956 г.
- салон, гримюрна.
Вж. р. 31

№ 13 /
15.05.1984

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
кв. 52 УПИ: І

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
680/14.ІІІ.1933 г.

Кметството

Парцел - гробище с площ 14714 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 36 / Дата:09.02.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Крапчене

№7/
28.05.1984

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес: кв.
77 УПИ: І

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
582/28.03.1929 г.

Кметството

Гробищен парк с площ 11547 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 26 / Дата:03.02.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство с. Сумер

№5/
14.06.1984

Заповед №
1111/07.07.1960 г. на
Монтана / Монтана / Председателя на Окр.
с.Горна Вереница /
нар. съвет - Мх.
Павел Петров Станков
Адрес: кв. 38 УПИ: І Имотът се счита за
държавен от
19.11.1960 г.

№2/
14.06.1984

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: кв. 10 УПИ:
VІ

Отчужден за
обществена нужда 1949 г.

1. Цветко Пър. Данов
2. Александър Муцин и др.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 104 / Дата:11.05.2006 предоставен за оперативно управление изцяло отписан;Заповед № 71 /
на РПК "Наркоп" - гр. Монтана.
Дата:12.04.2001 - изцяло отписан;

Застроено дв. място с площ 1069 кв.м.
Друга сграда/фурна със застроена площ 80 кв.м., етажност - 1, конструкция - гредор., година
на построяване - 1966 г.
Правно основание:Имотът е
Заповед № 103 / Дата:11.05.2006 - млекосъбир. пункт
предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
- хлебопродавница
на АПК "Юг" - гр. Михайловград
- бръснарница
- 2 помещения- комплексен приемателен пункт
Застроуно дворно място с площ 4829 кв.м.
Социален дом със застроена площ 356 кв.м., етажност - 2, конструкция - ЖБ, година на
построяване - 1954 г.
Приземен етаж
- коридор с 2 стъл.
- помещ. с 2 бойлер.
- баня, тоалетна
- подг. помещение
- столова
- кухня
- пералня
- 4 склада
І етаж
- 2 коридора с 2 ст.
- 2 антрета
- 1 коридор с антре
- стая - домакиня
- ст. - управителя
- 2 кабинета
- 3 пом. домуващи
- столова
- 2 склада
- баня
- 2 тоалетни
ІІ етаж
- коридор
- 2 тоалетни
- баня
- столова
- стая за санитарката
- 8 стай за домуващи
- 1 тераса
Навес, преустроен в гладачница, сушилня, склад за бельо, гараж, работилница - стойност
600 лв.
Фонтан - 380 лв.
Продължение от р.20:
парцела - 14487 лева.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
Заповед № 96 / Дата:04.05.2006 на Окръжен народен съвет изцяло отписан;
Михайловград, Дирекция "Нар. здраве
и соц. грижи"

№3/
19.06.1984

Монтана / Монтана /
с.Войници / Адрес:
кв. 29 УПИ:

Съгласно одобрен
регулационен план
със Заповед №
1275/05.12.1935 г.

Кметството

Застроено дворно място с площ от 2 400 кв.м.
Правно основание:Имотът е
Заповед № 262 / Дата:08.12.2005 Училищна сграда със застроена площ 90 кв.м., етажност - 1, конструкция - гредоред, година предоставен за оперативно управление
частично отписан;
на построяване 1912 г.
на Кметство - с. Войници.

№2/
19.06.1984

Монтана / Монтана /
с.Войници / Адрес:
кв. 29 УПИ:

Съгласно одобрен
регулационен план
със Заповед №
1275/05.12.1935 г.

Кметството

Незастроен парцел с площ от 1600 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 184 / Дата:11.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Войници.

№1/
19.06.1984

Монтана / Монтана /
с.Войници / Адрес:
кв. 27 УПИ: V

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
1275/05.12.1935 г.

Кметството

Незастроен парцел с площ от 1700 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 183 / Дата:11.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Войници

№ 146 /
17.07.1984

Монтана / Лом /
Национализиран
гр.Лом / Адрес: ул.
кинотеатър, съгл. ДВ. Ксенофод Г. Кусидис
Д.Благоев № 51 кв. 27
бр. 30 от 1947 г.
УПИ: VІІІ

1. Застроено дворно място от 1730 кв.м.
2. Сграда - застроена площ 1100 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - стоманобетон, година
на построяване - 1970 г.
- киносалон - голям и малък киносалон, две стайчки за продаване на билети, бюфет,
канцелария, тоалетни.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 51 / Дата:06.03.2006 на ОП "Кинефикация" - Мих-град
изцяло отписан;
построено със собствени средства

№ 348 /
19.07.1984

Със Заповед №
1761/27.10.1973 год.
на ОНС гр.
Монтана / Вършец / Михайловград имота
гр.Вършец / Адрес: в е включен р
Кирил Ив. Мицев, Димитър 1. Парцел XXXVІ кв. 64 по плана от 1969 г. с площ 1100 кв.м
местността "Г. Красна регулация за почивна Лилчев, Катина Стоянова и 2. Бунгала - 5 бр. по две легла - дървени на фабрика "Коста Йорданов" гр. Видин с площ 100
- Венеца" кв. 73 УПИ: станция.
Спас Янчев
кв.м, 1 етаж, дърв., година на построяване 1979 г.
XI
Със Заповед №
248/17.03.1978 год. е
отчужден за фабр. "К.
Йорданов" В-н

№3/
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 38 УПИ: ІV

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Безденица
със Заповед №
495/02.03.1981 г.

№ 11 /
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 46 УПИ:

Съгласно одобрения
регулационен план
със Заповед №
495/02.03.1931г.

Кметство - с.Безденица

Гробищен парк с площ 8 770 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 31 / Дата:07.02.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство с. Безденица

№9/
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 37 УПИ: VІ

Съгласно утвърден
регулационен план
със Заповед №
495/02.03.1931 г.

Кметство - с. Благово

Незастроен парцел от 616 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 94 / Дата:02.05.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство с. Безденица

№2/
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 23 УПИ: V

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Безденица
със Заповед №
495/02.03.1931 г.

Незастроен парцел с площ от 2103 кв.м.

Правно основание:Имота и
предоставен за оперативно управление
Заповед № 364 / Дата:20.12.2006 на Фабрика "Коста Йорданов" гр.
изцяло отписан;Заповед № 164 /
Видин за почивна станция Заповед №
Дата:27.07.2000 - изцяло отписан;
248/17.03.1978 г. на ОНС Михайловград

Правно основание:Имотът е
Заповед № 107 / Дата:22.05.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на кметство - с. Безденица.

Застроен парцел с площ от 1287 кв.м.
Общинска сграда / стара/ със застроена плош 66 кв.м., етажност - 1, конструкция - гредоред,
година на построяване - 1933 г.
- 3 стай, фоайе.
- 2 избени помещения
Правно основание:Имотът е
Заповед № 72 / Дата:30.03.2006 Новопостроена общинска сграда със застроена плош 146 кв.м., етажност - 2, конструкция - предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
ЖБ, година на построяване - 1984 г.
на Кметство - с. Безденица
- І етаж - пет стай, коридор и сервизни помещения.
ІІ етаж - четири помещения, салон и коридор
- Приземен етаж - двепомещения на противопожарна охрана
Виж. р. 31

Застроен парцел с площ от 4680 кв.м.
Училищна сграда със застроена плош 288 кв.м., етажност - 1, конструкция - ЖБ, година на
построяване - 1935 г.
- шест помещения, стълбище и коридор.
Читалище, етажност - 1, конструкция - гредоред, година на построяване - 1947 г.
- пет стай,фоайе, салон /сцена, балкон с кинокабина/ и три мазета.
Тоалетна с шест отделения.
Виж раздел 31!

№1/
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 21 УПИ: ІІ

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Безденица
със Заповед №
364/07.06.1916 г.

№ 10 /
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 37 УПИ: VІІ

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Безденица
със Заповед №
495/02.03.1981 г.

№8/
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 37 УПИ: І

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Безденица
със Заповед №
495/02.03.1981 г.

№6/
29.08.1984

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 33 УПИ: І

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Безденица
със Заповед №
495/02.03.1981 г.

№6/
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 24 УПИ:

На основание пл.н.№
20626/15.11.1963 г. на
Петър Димитров Симеонов
ОНС, финансов отдел
- гр. Михайловград

Застроен парцел с площ 849 кв.м
ЗРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ с площ 170 кв.м, етажност - 1, конструкция - масивна, год. на
построяване - 1962 г.
- 2 стаи на кметството, 1 стая на пощата, коридор и тоалетна
- 4 стаи и фоайе на здравна служба
- 4 избени помещения

Правно основание:Имотът е
Заповед № 7 / Дата:16.01.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№1/
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 4 УПИ: І

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен жилищен парцел с площ 924 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 219 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№9/
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 39 УПИ: ІІІ - 442

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметсво с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 912 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 229 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 13 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: ІІІ

съгласно утвърдения
регулационен план
кметсво с. Николово
със заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 544 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 214 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№8/
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 38 УПИ: ІІ - 434

съгласно утвърдения
регулационен план
Кметсво с. Николово
със заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел - 1200 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 222 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 19 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: ІХ

съгласно утвърдения
регулационен план
кметсво с. Николово
със заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 525 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 238 / Дата:01.08.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 24 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: ХІV

съгласно утвърдения
регулационен план
кметсво с. Николово
със заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 578 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 239 / Дата:01.08.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

Незастроен парцел с площ от 580 кв.м.

Застроен жилищен парцел с площ от 773 кв.м.

Незастроен парцел с площ от 2352 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 86 / Дата:07.04.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Безденица

Заповед № 74 / Дата:30.03.2006 изцяло отписан;

Правно основание:Имотът е
Заповед № 75 / Дата:30.03.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Безденица

Правно основание:Имотът е
Заповед № 85 / Дата:07.04.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Безденица

№ 22 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: ХІІ

съгласно утвърдения
регулационен план
кметсво с. Николово
със заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 717 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 236 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 23 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: ХІІІ

съгласно утвърдения
регулационен план
кметсво с. Николово
със заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 573 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 237 / Дата:01.08.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 27 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 47 УПИ: VІ

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметсво - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 870 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 225 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 14 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: ІV

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 год.

Незастроен парцел с площ 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 230 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативна управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 25 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 47 УПИ: І

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметсво - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 г.

Незастроен парцел с площ 880 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 224 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 26 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 47 УПИ: V

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметсво - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 год.

Незастроен парцел с площ 900 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 223 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 15 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: V

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 год.

Незастроен парцел с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 231 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 16 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: VІ

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 год.

Незастроен парцел с площ 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 232 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 17 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: VІІ

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 год.

Незастроен парцел с площ 525 /петстотин двадесет и пет/ кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 233 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 18 /
14.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: VІІІ

Съгласно утвърдения
регулационен план
Кметство - с. Николово
със Заповед №
206/16.02.1972 год.

Незастроен парцел с площ 476 /четиристотин седемдесет и шест/ кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 234 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 21 /
21.09.1984

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. 44 УПИ: ХІ

съгласно утвърдения
регулационен план
кметсво с. Николово
със заповед №
206/16.02.1972 г.

Застроен жилищен парцел с площ 525 кв.м

Правно основание:Имотът е
Заповед № 235 / Дата:31.07.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Николово

№ 26 /
08.10.1984

Монтана / Монтана / Построен от
с.Габровница / Адрес: държавата върху
кв. 72 УПИ:
държавно място.

Жилищна сграда 1
ЖБ № 7 при 2430 куб.м., състоящ се от 2 бр. двустайни апартаменти с холове и 6 бр.
двустайни апартаменти без холове. Площ 270 кв.м., Етажност 2, Конструкция ЖБ.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 29 / Дата:08.02.2007 на държавна организация МНО - КЕЧ изцяло отписан;
гр. Плевен

№6/
26.11.1984

№ 258/1 /
17.12.1984

№4/
20.12.1984

№9/
24.12.1984

Монтана / Монтана /
с.Липен / Адрес: кв.
24 А УПИ: V

Решение №
2424/17.02.1959 г. на
Окръжен съд - гр.
Коло Велиев, н-ци Селим
Михайловград.
Велиев
Изплатен с б.б. №
6467/ 24.04.1965 г. 550 лв. депозит.

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. 29 УПИ:
ХІ

Държавен имот
включен в
строителните граници
на с. Долно
Белотинци, съгласно Кметство - с. Д.Белотнци
утвърден
регулационен план
със Заповед №
2112/22.07.1921 г.

Построени от
държавата върху
държавно място.

Незастроен парцел с площ 5500 кв.м

Застроен парцел с площ 2420 кв.м.
ДРУГА СГРАДА /Комбината/ със застроена площ 435 кв.м., етажност - 2, конструкция ЖБ,
година на построяване 1947 г.
- Приземен етаж - 2 стаи за перални помещения и 1 стая за баня, 2 стаи за складове.
- І етаж - хлебопродавница, фурна, 2 стаи складови помещения и 2 други помещения.
Кметство - с. Д-р Йосифово - ІІ етаж - 7 стаи за канцеларии.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 336 / Дата:24.11.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство - с. Д.Белотнци

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
на Кметство - с. Д-р Йосифово

МУЗЕЙ на д-р Йосиф Иванов - 55 кв.м., етажност - 1, гонструкция - гредоред, година на
построяване 1939 г.
- 1 помещение с музейни експонати
- 2 складови помещения в мазето.

№ 412 /
24.12.1984

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. Арм. ген. Ив.
Михайлов кв. УПИ:

№9/
06.02.1985

Държавен имот,
включен в
Монтана / Берковица /
регулационния план
гр.Берковица / Адрес:
на с. Благово,
кв. 40 УПИ: І
съгласно Заповед №
1710/08.06.1931 г.

№4/
06.02.1985

Правно основание:Имотът е
Заповед № 44 / Дата:17.02.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на кметсво Липен

1. Жилищно строителен парцел с площ 2320 кв.м.
2.Комплексно приемателен пункт с два гаража със застроена площ 70 кв.м., етажност 1,
конструкция - МС, година на построяване 1984 г.
3. Магазин - Тото пункт със застроена площ 30 кв.м., етажност 1, конструкция - МС, година Правно основание:Имотът е
Заповед № 3 / Дата:05.01.2006 на построяване 1984 г.
предоставен за оперативно управление
частично отписан;
4. Магазин - кулинарен със застроена площ 65 кв.м., етажност 1, конструкция - МС, година на Кметство с. Ковачица
на построяване 1984 г.
5. Магазин за плодове и зеленчуци със застроена площ 70 кв.м., етажност 1, конструкция МС, година на построяване 1984 г.

Построено със
Монтана / Лом /
средства на
с.Ковачица / Адрес:
кметството върху
площада кв. 6 УПИ: І
държавна земя.

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. 12 УПИ:

Застроен парцел 29 - 1755 кв.м
Сгада - 92 кв.м, етажност 1, гредор. постр. 1929 г.
- 2 помещения поща
- 2 помещения здравна служба
- мазе - склад за отоплителни материали;
Павилион
- 3 помещения комплексно - приемателен пункт - 47 кв.м, етажност - 1

Дворно мяст от 5783 кв.м.
Застроена площ от 1170 кв.м., етажност 2, конструкция - ЖБ, година на построяване 1973 г.
І ви етаж - 32 бр.
- кухня, парокотелно, канцелария - 3 бр., хол,методичен кабинет, пералня, салон, баня - 3
Правно основание:Имотът е
Заповед № 73 / Дата:30.03.2006 бр., склад - 4 бр., гардеробна, тоалетна - 5 бр., столова - 3 бр., изолационно - 3 бр., игралня - предоставен за оперативно управление частично отписан;Заповед № 226 /
3 бр., офис - 3 бр., спалня - 3 бр.
на СП "Детски градини и училища"
Дата:31.07.2006 - частично отписан;
ІІ ри етаж - 18 бр.
- столова - 3 бр., изолационно - 3 бр., игралня - 3 бр., офис - 3 бр., тоалетна - 3 бр., спалня - 3
бр.

чл. 15 т. 18 и 19 от
Инструкция на МФ.

Монтана / Монтана / Построено от
с.Благово / Адрес: кв. държавата върху
33 УПИ:
държавно място.

Правно основание:Върху имота е
отстъпено право на ползване
безвъзмездно - ОУС - гр.
Михайловград със Заповед №
2054/05.12.1975 г. на ОНС - гр. Мхград

Кметство - с. Благово

Застроен парцел с площ 648 кв.м и
административна сграда /стара сграда на кметството/ - застроена площ 150 кв.м, етажност 1 ет., конструкция - масивна, година на постр. 1900 г.
- 3 стаи, фоайе и коридор на ОУС - Мх.
- стая и коридорче на кметството.

Кметство - с. Благово

Застроен парцел с площ от 9350 кв.м.
Детско заведение със застроена площ 167 кв.м., етажност - 1, конструкция - масивна, година
на построяване - 1974 г.
Правно основание:Имотът е
Заповед № 93 / Дата:02.05.2006 - антре с шкафчета за облекло, спалня, стая за подготовка, домакински склад, кухня,
предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
столова, тоалетни.
на Кметство - с. Благово.
Друга сграда /Автоспирка/ със застроена площ 40 кв.м., етажност - 1, конструкция масивна, година на построяване - 1971 г.

Заповед № 87 / Дата:10.04.2006 изцяло отписан;

№ 48 /
02.04.1985

Монтана / Лом /
с.Добри дол / Адрес:
кв. 28 УПИ: ІІІ

На основание Заповед
№ 273/1970 г. на ОНС Общинска мера
- Михайловград.

№3/
05.04.1985

Монтана / Брусарци /
Държавно дворно
с.Дондуково / Адрес:
място
кв. 8 УПИ:

Здравна служба със стол със застроена площ 205 кв.м., етажност - 1, конструкция - МС,
година на построяване - 1953 г.
Двор 5 600 кв.м.

Заповед № 58 / Дата:10.03.2006 изцяло отписан;

№4/
05.04.1985

Монтана / Брусарци /
Държавно дворно
с.Дондуково / Адрес:
място
кв. 8 УПИ:

Детска градина със застроена площ 553 кв.м., етажност - 1, конструкция - МС, година на
построяване - 1926 г.
Двор 10 дка.

Заповед № 059 / Дата:10.03.2006 изцяло отписан;

№ 21 /
10.04.1985

Закона за
Монтана / Брусарци / национализация на
гр.Брусарци / Адрес: частни индустриални Приложение № 1
кв. 15 УПИ:
и минни предприятия
/ДВ бр. 302/1947 г./

Машинно тухлен одел със застроена площ 72 кв.м., етажност - 1, конструкция - тухлена,
година на построяване - 1951 г.
Глинохранил. тухл. од със застроена площ 700 кв.м., етажност - 1, конструкция - масивна,
година на построяване - 1965 г.
Глинопр. тухлен одел със застроена площ 384 кв.м., етажност - 1, конструкция - жел.бе.,
година на построяване - 1968 г.
Ремонтна работилница със застроена площ 654 кв.м., етажност - 1, конструкция - тухлена,
година на построяване - 1969 г.
Гараж за автоколи със застроена площ 453 кв.м., етажност - 1, конструкция - стоман., година
на построяване - 1971 г.
Склад за рез. части със застроена площ 291 кв.м., етажност - 1, конструкция - бетон, година
на построяване - 1971 г.
Навес със застроена площ 504 кв.м., етажност - 1, конструкция - железен, година на
построяване - 1969 г.
Навес на вал № 2със застроена площ 720 кв.м., етажност - 1, конструкция - железна, година
на построяване - 1970 г.
Тоалетна при администр. със застроена площ 18 кв.м., етажност - 1, конструкция - тухлена,
година на построяване - 1956 г.
Тоалетна при кер. од със застроена площ 12 кв.м., етажност - 1, конструкция - м.тухла,
година на построяване - 1961 г.
Тоалетна при ту. од със застроена площ 12 кв.м., етажност - 1, конструкция - тухлена, година
на построяване - 1961 г.
Администрат. сграда със застроена площ 350 кв.м., етажност - 2, конструкция - м.с.бет.,
година на построяване - 1968 г.
Портиерна с портал със застроена площ 33 кв.м., етажност - 1, конструкция - тухлена,
година на построяване - 1961 г.
Трафопост със застроена площ 77 кв.м., етажност - 1, конструкция - бетон., година на
построяване - 1969 г.
Жилище със застроена площ 250 кв.м., етажност - 1, конструкция - тухлена, година на
построяване - 1956 г.
Павилион със застроена площ 16 кв.м., етажност - 1, конструкция - тухлена, година на
построяване - 1964 г.
Двор 76 000 кв.м.

№1/
10.04.1985

Съгласно Указ № 54
от 5.ІІ.52 г. на
Монтана / Брусарци / Президиума на
гр.Брусарци / Адрес: Народното събрание
кв. 10 УПИ:
и 219-то
постановление на МС
от 17.4.53 г.

Склад № 2 със застроена площ - 340 кв.м, етажност - І, конструкция - масивна, година на
построяване - 1935 г.
Двор - 2000 кв.м.

№ 421 /
09.05.1985

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
Бозвели № 42 кв. 157
УПИ:

№ 10 /
10.05.1985

Монтана / Берковица /
Държавно дворно
гр.Берковица / Адрес:
място
кв. 27 УПИ:

Оценителен протокол
от № 7/22.02.1972 г.,
№ 14.15.04.1972 г. и
виж р. 31
б.б. 28.12.1972 г. и
б.б. 29.12.1972 г. на
ГНС - Лом.

Незастроен жилищен парцел от 1190 кв.м.

1. Застроено дворно място от 496 кв.м.
2. Жилищна сграда със застроена площ от 240 кв.м., етажтост -2, конструкция - МС, год. на
построяване - 1914 г.
- в І-я два магазина /виж. акт 140/1984 г./
- ІІ-я етаж две жилища със самостоятелен вход.
Виж раздел 31!

Правно основание:Имотът е
Заповед № 12 / Дата:16.01.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство с. Добри дол.

Правно основание:Върху имотът е
отстъпено право на ползане
кооперативна или обществена
организация : ОКЗ Михайловград,
филиал "Сила"

Заповед № 91 / Дата:26.04.2006 изцяло отписан;

Правно основание:Имотът е
Заповед № 14 / Дата:16.01.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на ОбНС-Лом.

Правно основание:Имотът е
Сграда на МВР Районно управление със застроена площ 84 кв.м, етажност - 1, конструкция Заповед № 08 / Дата:18.10.2007 предоставен за оперативно управление
масивна, година на построяване - 1939 г.
изцяло отписан;
на МВР.

№ 501 /
21.09.1985

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
Ковачишка 23 кв. 36
УПИ: І

Постановление на
ОНС - Михайловград
на основание чл. 52
Асен и Григор Славчеви
от ЗСГ и зап. № ХХІНиколови
319/23.09.1977 г. на
Министерство на
финансите

№ 651/10 /
03.07.1986

Монтана / Лом /
с.Трайково / Адрес:
кв. 68 УПИ: ІV

На основание заповед
№ 7019 и 7020/1944 г. урегулирана общинска мера Застроен жилищен парцел 660 кв.м.
на МКСБП.

№ 704 /
20.02.1987

Построено със
Монтана / Лом /
собствени средства на
гр.Лом / Адрес: ул.
Печатни
Димитър Маринов" 1
произведениякв. 26 УПИ: ІХ
Михайловград.

№ 711 /
25.02.1987

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
144 УПИ: ХІ

На основание чл. 26
от ЗСГ закупено от
ОбНС - Лом пл.нар.
от 27.01.1986 г.

Ефимона Ангелова
Каменова

№ 715 /
25.02.1987

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
147 УПИ: 1

Закупено по реда на
чл.26 от ЗСГ, б.б. от
31.12.1982 г. и б.б.
11.07.1986 г.

н-ци Георги Николов Петков Жилищно строителен парцел с площ 1740 кв.м.

№ 793 /
18.03.1987

Монтана / Лом /
Построен със
гр.Лом / Адрес:
собствени средства
складова зона кв. 257
върху държавна земя.
УПИ: І

Застроен парцел с площ 1100 кв.м.
Жилищна сграда от две стай, коридор и кухня с обща застроена площ 70 кв.м., етажност-1,
конструкция - ПС, година на построяване - 1955 г.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 13 / Дата:16.01.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Общински народен съвет - Лом.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 33 / Дата:07.02.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на ОбНС-Лом.

Книжарница от две помещения със застроена площ 168 кв.м. в І-я етаж на жил.бл. "Дедо
Цеко"

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 300 / Дата:26.10.2006 на държавна организация Печатни
изцяло отписан;
произведения-Лом.

Една втора идеална част от жилищен парцел равна на 798 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 2 / Дата:05.01.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на ОбНС - Лом.

1.Дворно място.
2.Административна сграда от 298 кв.м., 2 етажа, масивна конструкция, год. на построяване 1965 г.
3.Склад - пулп от 360 кв.м., 1 етажа, масивна конструкция, год. на построяване - 1969 г.
4.Склад - амбалаж от 420 кв.м., 1 етажа, масивна конструкция, год. на построяване - 1966 г.
5.Склад от 380 кв.м., 1 етажа, масивна конструкция, год. на построяване - 1973 г.
6.Консервна работилница и навес от 200 кв.м., 1 етажа, масивна конструкция, год. на
построяване - 1956 г.
7.Клозет от 30 кв.м., 1 етажа, масивна конструкция, год. на построяване - 1964 г.
8.Склад от 420 кв.м., 1 етажа, масивна конструкция, год. на построяване - 1971 г.
9.Столова от 85 кв.м., 1 етажа, масивна конструкция, год. на построяване - 1966 г.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 281 / Дата:22.12.2005 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на ОбНС - Лом.

Заповед № 352 / Дата:07.12.2006 частично отписан;

На основание писмо
№ 21/04.01.1976 год.
и справка на ОП
"Булгарплод"
Консервен завод.

1.Дворно място 14 200 кв.м
2.Административна сграда с площ 144 кв.м, 2 етажа, масивна конструкция, год. на
построяване - 1948 г.
3. Стерилен цех със складово помещение с площ 360 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция,
година на построяване 1953 г., 1957 г.
4. Конфекц. цех със складови помещения с площ 440 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция,
година на построяване 1948 г.
5. Склад резервни части с площ 240 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, година на
построяване 1950 г.
Правно основание:ОП "Булгарплод"
6. Складове готова продукция и опак. с площ 288 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, година
Консервен завод - Лом
на построяване 1969 г.
7. Склад за захар с площ 240 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, година на построяване 1971
г.
8. Ремонтна работилница с площ 120 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, година на
построяване 1972 г.
9. Парова станция с площ 420 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, година на построяване
1986 г.
10. Столова с площ 120 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, година на построяване 1939 г.
11. Клозет с площ 60 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, година на построяване 1962 г.

№ 791 /
18.03.1987

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Софийска" кв. 23
УПИ: І

№ 860 /
27.03.1987

На основание
протокол №
Монтана / Лом /
15/15.06.1961 г. на
гр.Лом / Адрес:
ИК на ГНС - Лом,
Ерина Каменова Трифонова Застроено дворно място с площ 370 кв.м.
ул.Чавдар Войвода кв. утвърдено от ИК на
205 УПИ:
ОНС-Михайловград с
прот. № 22/08.08.1961
г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
на ОбНС-Лом.

№ 866 /
30.03.1987

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
ул.Тунджа № 32 кв.
148 УПИ:

Застроен парцел с площ 468 кв.м.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 266 / Дата:13.12.2005 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на ОбНС-Лом.

№ 508 /
07.10.1988

писмо № ДИ-09-00-3
Монтана / Монтана /
от 26.08.1988 г. на
гр.Монтана / Адрес:
н-ци Цветана Лазарова
Общ. народен съвед
ул. Христо Ботев № 6
Панева
Красна поляна кв. 232 УПИ: ІІ
София

1.Дворно място от 715 кв.м.
2.Жилищна сграда със застроена площ 41, 78 кв.м., етажност 1, конструкция - МЖ, година
на построяване - 1949 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
на Общински народен съвет Заповед № 261 / Дата:07.12.2005 Михайловград, писмо № ДИ-09-00-3 изцяло отписан;
от 26.08.1988 г. на Общ. народен
съвед Красна поляна - София

№ 966 /
10.05.1989

Монтана / Берковица /
Заповед № 4425 от
гр.Берковица / Адрес:
21.07.1958 г. на
ул. "Алчов баир" кв.
МКСБП - София
41 УПИ: Х - 527

Урегулиран парцел за жилищно строителство

№ 523 /
25.10.1990

решение №
10/10.08.1976 г. на
САБ при ОНС - Михград и решение № 8
Монтана / Монтана / взето с протокол №
гр.Монтана / Адрес: 2/26.07.1988 г. на
бул. "Г. Димитров", м. Експертния съвет ОбНС
"Сланището" кв. 7
Мих-град и протокол
УПИ: І
за приемане на
основание заповед №
405/12.04.1990 г. на
комисията по
геология при МС.

Административна сграда със застроена площ 336 кв.м, етажност - ІV, конструкция - масивна
стоманобетонна, година на построяване - 1990 г.:
І-ви етаж - производствена лаборатория.
ІІ-ри етаж - Сеизмичен обект и зала
ІІІ-ти етаж - "Нефтен каротаж"
ІV-ти етаж - помещения комплексна геофизична група

№ 915 /
28.02.1991

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
115 УПИ: І

На основание Заповед
№ 4946/1956 г. на
мера
МКСБ.

На основание
отчуждителен
н-ци на Милчо Кр. Антонов Масивно складово помещение със застроена площ 21,60 кв.м. на 1 етаж.
протокол № 34 на СД
ИСС от 01.02.1988 г.

Заповед № 351 / Дата:07.12.2006 частично отписан;

Заповед № 198 / Дата:13.07.2006 изцяло отписан;

Правно основание:Отстъпено право на
строеж на Геофизични проучвания и
геоложко картиране - София с
Заповед № 71 / Дата:30.03.2006 решение № 8 взето с протокол №
изцяло отписан;
2/26.07.1988 г. на експертния съвет
при ОбНС - Мих-град

Правно основание:Имотът е
Заповед № 21 / Дата:02.02.2007 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на ОбНС - Лом.

№ 916 /
28.02.1991

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
115 УПИ:

На основание
отчуждителен
Стоян и Катя Стоянови
протокол № 32 на СД
ИСС от 01.02.1988 г.

Масивно складово помещение със застроена площ 15,10 кв.м. на 1 етаж.

Дворно място с площ 30559 кв.м;
1. Склад с оборудване със ЗП- 737 кв.м, етажност- един, конструкция- масивна, год. на
построяване- 31.07.88 г., стойност- 138230 лв.;
2. Магазин със ЗП- 143 кв.м, етажност- един, конструкция- масивна, год. на построяване31.12.91 г., стойност- 157000 лв.;
3. Склад част. желязна галерия със ЗП- 300 кв.м, етажност- един, конструкция- полумас.,
год. на построяване- 31.12.60 г., стойност- 20960 лв.;
4. Склад за бои и химикали със ЗП- 600 кв.м, етажност- един, конструкция- полумас., год. на
построяване- 30.11.62 г., стойност- 42020 лв.;
5. Склад-надстройка - канцелр. със ЗП- 900 кв.м, етажност- два, конструкция- масивна, год.
на построяване- 01.04.63 г., стойност- 76640 лв.;
6. Склад за газьол със ЗП- 220 кв.м, етажност- един, конструкция- масивна, год. на
построяване- 30.12.74 г., стойност- 4670 лв.;
7. Склад от етаж и полуетаж със ЗП- 750 кв.м, етажност- два, конструкция- масивна, год. на
построяване- 30.07.60 г., стойност- 57750 лв.;
8. Склад за електроматериали със ЗП- 1050 кв.м, етажност- един, конструкция- масивна, год.
на построяване- 30.12.75 г., стойност- 71090 лв.;
9. Склад за обувки със ЗП- 1050 кв.м, етажност- един, конструкция- масивна, год. на
построяване- 01.07.76 г., стойност- 62690 лв.;
10. Склад за печки със ЗП- 300 кв.м, етажност- един, конструкция- паянтова, год. на
построяване- 01.06.77 г., стойност- 21860 лв.;
11. Павилион - кооперативен със ЗП- 40 кв.м, етажност- един, конструкция- паянтова, год.
на построяване- 30.12.82 г., стойност- 2920 лв.;
12. Павилион със ЗП- 40 кв.м, етажност- един, конструкция- паянтова, год. на построяване30.12.82 г., стойност- 3490 лв.;
13. Сграда - експедиция със ЗП- 38 кв.м, етажност- един, конструкция- полумас., год. на
построяване- 01.07.60 г., стойност- 4340 лв.;
14. Склад - авторампа, жп отклон. със РЗП- 1300 кв.м, етажност- мазе и І етаж, конструкциямасивна, год. на построяване- 01.08.60 г., стойност- 85770 лв.;
15. Склад - дребни домашни потр. Склад с оборудване със ЗП- 260 кв.м, етажност- един,
конструкция- масивна, год. на построяване- 30.12.68 г., стойност- 22650 лв.;
16. Склад - текстил и трикотаж със ЗП- 1500 кв.м, етажност- един, конструкция- полумас.,
год. на построяване- 01.04.61 г., стойност- 56870 лв.;
17. Склад - обувки със ЗП- 250 кв.м, етажност- един, конструкция- паянтова, год. на
построяване- 01.07.58 г., стойност- 9710 лв.;
18. Склад хладилник със ЗП- 42 кв.м, етажност- един, конструкция- масивна, год. на
построяване- 30.12.65 г., стойност- 9280 лв.;
19. Склад - конфекция детска със ЗП- 380 кв.м, етажност- един, конструкция- масивна, год.
Сграда със застроена площ 300 кв.м.,етажност - 2 етажа, конструкция - монолитна, година
на построяване - 1978 г.
І етаж
а/съблекалня, сауна, тангентор, баня, басейн, салон за обща физическа п-ка., треньорска
стая, парно помещение, складове и перална.
ІІ етаж
б/ 9 стаи за почивка, лекарски кабинет, функционален кабинет, салон за тихи игри, баня и
помещение за склад.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 23 / Дата:02.02.2007 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на ОбНС - Лом.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
Заповед № 280 / Дата:22.12.2005 на ДФ"Тедисмаг" гр. Монтана - чл. 15
изцяло отписан;
т.18 и 19 от инструкция на МФ- 1981
год.

№ 541 /
28.04.1992

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. Индустриална №
62 кв. 2 УПИ: ІV

чл. 15, т.18 и 19 от
инструкция на МФ от община Монтана
1981 г.

№ 562 /
15.01.1993

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
парк "Огоста" кв.
УПИ:

чл.15, т. 18 и 19 от
инструкция на МФ
/1981 г.

№ 994 /
08.02.1993

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: Съгласно чл. 92 от
ИМОТ 964; 1945;
Закона за
1946; 1947; 1947а;
собствеността
1948а кв. 74 УПИ:

виж раздел "Забележки"

Правно основание:Имотът е
Едноетажна масивна сграда със застроена площ 945 кв.м, конструкция - масивна, година на
Заповед № 52 / Дата:06.03.2006 предоставен за оперативно управление
построяване - 1974 г.
изцяло отписан;
на Кинефикация гр. Михайловград

№ 996 /
11.02.1993

Монтана / Берковица / Съгласно чл. 92 от
с.Черешовица / Адрес: Закона за
кв. УПИ:
собствеността.

общински

Цялата сграда
хижа "Здравченица"

№ 563 /
25.06.1993

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
парк "Огоста" кв.
УПИ:

Решение 225 от
Протокол
42/27.05.1993 г.

Община Михайловград

Община Монтана

Комплекс "Огоста" със застроена площ 1500, етажност - 3, конструкция - монолитна, година
на
построяване - 1975 г.
І етаж - кухня със столова, стая и складови помещения.
ІІ етаж - зала, съблекалня и канцелария.
ІІІ етаж - леглова база.

Правно основание:Върху имота е
отстъпено право на ползване ФК "
Монтана" - Михайловград

Заповед № 130 / Дата:14.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание:Имотът е
Заповед № 10 / Дата:29.01.2007 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Кметство с. Черешовица.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 133 / Дата:14.06.2006 на общинска фирма "Слава - спорт"
изцяло отписан;
ЕООД, гр. Монтана.

№ 561 /
25.06.1993

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Решение 225 от
Протокол
42/27.05.1993 г.

№ 564 /
08.09.1993

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
парк "Огоста" кв.
УПИ:

Решение 225 от
Протокол
42/27.05.1993 г.

Община Монтана

Тревен терен 28000 кв.м.
1. Трибуна за зрителя
2. Кабина за радиокоментар.
3 Кабини 2 бр. за резервни състезатели.
4. Съблекални - 2 бр.
5. Фонтан - 1 бр. Тоалетни - 2 бр.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 132 / Дата:14.06.2006 на общинска фирма "Слава - спорт"
изцяло отписан;
ЕООД, гр. Монтана.

Община - гр. Монтана

Голям басейн - 1000 кв.м., година на построяване - 1975 г.
Голям басейн - 275 кв.м., година на построяване - 1975 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 22 / Дата:27.01.2006 на Общинска фирма "Слава - спорт" изцяло отписан;
гр. Монтана

Община Монтана

Площ - 9500
1. Сграда със застроена площ 216, етажност - 1 ет., конструкция - масив., година на
построяване 1975 г.
а/съблекални - 2 бр.
б/салон ОПФ
в/канцелария
г/склад
2. Площадка за висок скок
3. Тартаниева писта
4. Бетонирана писта
5. Кортови площадки - 4 бр.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 131 / Дата:14.06.2006 на общинска фирма "Слава - спорт"
изцяло отписан;
ЕООД, гр. Монтана.

№ 565 /
09.09.1993

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
парк "Огоста" кв.
УПИ:

№ 16 /
21.02.1994

Акт № 16 от
11.12.1987 г.
Договор от 14.04.1988
Монтана / Чипровци / г. за покупко
гр.Чипровци / Адрес: продажба на
ОНС - Чипровци
ул."Петър Парчевич" помещението между
кв. 51 УПИ:
ОНС - Чипровци и
ПП
"Книгоразпространен
ие" - Михайловград

Решение 225 от
Протокол
42/27.05.1993 г.

Заповед № РД-1157/19.ХІІ.1985 г. на
Министерство на
Металургията
ДСО"Редки метали"
София-Бухово

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
на държавна организация
ПП"Книгоразпространение" - гр.
Помещение за книжарница от 64,20 кв.м., намиращо се на първия етаж на ДЖБ в кв. 51 - гр. Михайловград, съгласно Договор № 2 Заповед № 299 / Дата:26.10.2006 Чипровци.
от 14.04.1988 г. за покупко продажба изцяло отписан;
на помещението между ОНС Чипровци и ПП
"Книгоразпространение" Михайловград

1. Магазин- етажност - І, конструкция - монол., година на построяване - 1985 г. в т.ч.
- търговска зала - застроена площ 153 кв.м, ет. І, конструкция - монол., година на
построяване - 1985 г.
- склад 2 бр. х 36 кв.м = 72 кв.м, ет. І, конструкция - монол., година на построяване - 1985 г.
- склад - застр. площ 72 кв.м, ет. І, конструкция - монол., година на построяване - 1985 г.
- сервизно помещение - застр. площ 3 кв.м, ет. І, конструкция - монол., година на
построяване - 1985 г.
- битово помещение 2 бр. х 9 кв.м = 18 кв.м, ет. І, конструкция - монол., година на
построяване - 1985 г.
2. Терена е предоставен по определения ред

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
на Потребителна кооп. "Балкан"
Заповед № 283 / Дата:23.12.2005 Смоляновци на основание Заповед № изцяло отписан;
РД-11-57/19.12.1985 г. ММ
ДСО"Редки метали" София-Бухово

№1/
17.05.1994

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: до детската
градина кв. 59 УПИ: ІІ

№ 1034 /
14.09.1994

чл. 77, ал.3 и чл. 81
Монтана / Берковица /
ал.3 и 4 от Наредбата
гр.Берковица / Адрес:
за държавните имоти
кв. Раковица, парцел
и §15а от ПЗР на
№ І кв. УПИ:
ЗППДОП

Полигон - 15000 кв.м
- Метален гараж със застроена площ 570 кв.м, конструкция - масивен, година на
построяване - 1986 г.- Караулка - 12 кв.м, масивна, 1986 г.
- Бензиностанция с резервоар - 108 кв.м, масивна, 1986 г.
- 1/2 ид.ч. басейн - 18 кв.м, масивен, 1986 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 34 / Дата:15.02.2007 на държавната организация "Клисура" изцяло отписан;
- ЕООД - Берковица

№ 1035 /
14.09.1994

чл. 77, ал.3 и чл. 81
Монтана / Берковица /
ал.3 и 4 от Наредбата
гр.Берковица / Адрес:
за държавните имоти
кв. Раковица, парцел
и §15а от ПЗР на
№ ІІ кв. УПИ:
ЗППДОП

Полигон - 13000 кв.м
- Метален гараж със застроена площ 490 кв.м, конструкция - масивен, година на
построяване - 1986 г.
- Бензиностанция с резервоар - 108 кв.м, масивна, 1986 г.
- 1/2 ид.ч. басейн - 18 кв.м, масивен, 1986 г.

Правно основание: Имотът е
предоставен за оперативно управление Заповед № 35 / Дата:15.02.2007 на държавната организация "Клисура" изцяло отписан;
- ЕООД - Берковица

Геологопроучвателния
комбинат - обект "Огоста"

№ 689 /
08.12.1994

№ 1038 /
08.12.1994

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността
"Сланището", ул.
"Индустриална зона"
кв. 8 УПИ: ІV

1. Терен - 101300 кв.м.
2. Гл. корпус № 1 - 6480 кв.м.,етажност І,конструкция - стом. бетон, година на построяване
1980 г.
3. Гл. корпус № 2 - 3456 кв.м.,етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване
1979 г.
4. Гл. корпус № 3 - 792 кв.м.,етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване
1983 г.
5. Гл. корпус № 4 - 3890 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване
1986 г.
6. Гл. корпус № 5 - 504 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване
1986 г.
7. Спомагат. корпус - 864 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на
построяване 1980 г.
8. Цех 600 - 350 кв.м., етажност ІІ, конструкция - стом. бетон, година на построяване 1978 г.
9. Склад - 1008 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване 1982 г.
10. Склад - 1015 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване 1980 г.
11. Склад ГСМ - 5976 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване
1987 г.
12. Пречиств. станц. - 150 кв.м.,етажност ІІ, конструкция - стом. бетон, година на
построяване 1982 г.
13. Дърв. раб. и склад - 469 кв.м., етажност І, конструкция - монол., година на построяване
1973 г.
14. Гаражи - 270 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на построяване 1983 г.
15. Абонатна станц. - 345 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, година на
построяване 1991 г.
16. Парокотелно - 75 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, год. на построяване 1979
г.
17. Оранжерий 2 бр. - 760 кв.м., етажност І, конструкция - полиетилен, година на
построяване 1975 г.
18. Свинарници 2 бр. - 871 кв.м., етажност І, конструкция - монолит., година на построяване
1989 г.
19. Бояджийна - 612 кв.м., етажност І, конструкция - стом. бетон, год. на построяване 1989 г.
20. Административна сграда - 360 кв.м., етажност ІV, конструкция - монолит., год. на
построяване 1975 г.
21. Инжен. корпус и столова - 1135 кв.м., етажност ІХ, конструкция - пак. п. пл., год. на
построяване 1986 г.
22. Пропуск. пункт - 162 кв.м., етажност І, конструкция - пак. п. пл., год. на построяване

Заповед № ІХ3010/13.06.1964 г. на
Министерство на
селскостопанското
производство.
Протокол № 1 от
07.01.67 г. на ОНС Михайловград.

Монтана / Берковица / чл. 81, ал. 3 и 4 от
гр.Берковица / Адрес: НДИ и § 15а от ПЗР
кв. 131 УПИ: ХІІІ
на ЗППДОП

държавата

Урегулиран парцел с площ 990 кв.м.
Печатница със застроена площ 270 кв.м., етажност - 1, конструкция - МС, година на
построяване - 1926 г.

1. Терен от 13 000 кв.м.
- парцел ХІІІ - 4 000 кв.м.
- парцел ХІV - 9 000 кв.м.
2.Магазин със застроена площ 3 926 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - мархи и монол.,
година на построяване - 1981 г.
- търговска зала от 1704 кв.м.
- складова площ - 1874 кв.м. в т.ч. трафопост - 22 кв.м.
- сладкарница със склад - 60 кв.м.
- сервизни помещения - 108 кв.м.
- канцелария и сервизни помещения на втори етаж - 180 кв.м.
3. Складова сграда със застроена площ 200 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монол.,
година на построяване - 1981 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
на държавна организация завод
Заповед № 350 / Дата:07.12.2006 "Прециз" ЕООД гр. Монтана със
частично отписан;
заповед № ІХ-3010/13.06.1964 г. на
М.С.П.

Правно основание:Със заповед №
588/15.01.1976 г. на ОНСМихайловград върху имота е
отстъпано безвъмезно право на
ползване на Държавна печатница Михайловград

Заповед № 242 / Дата:14.11.2005 изцяло отписан;Заповед № /
Дата:.......... - изцяло отписан;

№ 816 /
21.02.1995

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ст.пром.зона кв. 5
УПИ: ХІІІ и ХІV

Постановление № 17
от 03.06.1983 г. на
МС /ДВ. бр. 46 от
1988 г. Решение №
110 на ИК на ОбНС Михайловград на
Протокол №
12/18.07.1988 г. и
Протокол от 22.08.88
г. за приемане на
обекта

№ 283 /
14.08.1995

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес: кв. 22
УПИ: І

стар дър. имот

№4/
12.12.1995

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: Закон за държ. имоти Община Медковец
кв. 61 УПИ: VІІІ

Дворово място с площ 20400 кв.м
Сграда със застроена площ 1690 кв.м, етажност - два ет., конструкция - масивна с ж.б.,
година на построяване - 1939 г.
Физ. салон и библиотека със застроена площ 520 кв.м, етажност - един ет., конструкция масивна, година на построяване - 1892 г.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 65 / Дата:21.03.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на община Медковец.

№ 28 /
26.12.1995

Монтана / Медковец /
Закона за държ.
с.Медковец / Адрес:
имоти
кв. 61 УПИ: VІІІ

Сграда масивна със застроена площ 500 кв.м, етажност - един ет., конструкция - масивна,
година на построяване - 1926 г.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 66 / Дата:21.03.2006 предоставен за оперативно управление изцяло отписан;Заповед № /
на община Медковец.
Дата:.......... - изцяло отписан;

община Бойчиновци

Община Медковец

Гараж с площ 55 кв.м, етажност - 1, година на построяване 1968 г.
Паянтова сграда с площ 47 кв.м, етажност - 1, година на построяване 1968 г.
Парцел с площ 3400 кв.м.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
Заповед № 105 / Дата:12.05.2005 на СП "Търговска къща" - гр.
частично отписан;
Монтана. Постановление № 17 от
03.06.1988 г. /ДВ. бр. 46/1988 г./

Заповед № 09 / Дата:18.10.2007 изцяло отписан;

№ 31 /
26.12.1995

Монтана / Медковец /
Наредба за държ.
с.Медковец / Адрес:
имоти
кв. 61 УПИ: VІІІ

Община Медковец

Правно основание:Имотът е
Тоалетна със застроена площ 40 кв.м, етажност - един ет., конструкция - масивна, година на
Заповед № 67 / Дата:21.03.2006 предоставен за оперативно управление
построяване - 1978 г.
изцяло отписан;
на Община Медковец.

№ 30 /
26.12.1995

Монтана / Медковец /
Закона за държ.
с.Медковец / Адрес:
имоти
кв. 61 УПИ: VІІІ

Община Медковец

Полум. сграда със застроена площ 32 кв.м, етажност - един ет., конструкция - полумас.,
година на построяване - 1970 г.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 68 / Дата:21.03.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Община Медковец.

№ 29 /
26.12.1995

Монтана / Медковец /
Наредба за държ.
с.Медковец / Адрес:
имоти
кв. 61а УПИ: VІІІ

Община Медковец

Гараж със застроена площ 45 кв.м, етажност - един ет., конструкция - масивен, година на
построяване - 1976 г.

Правно основание:Имотът е
Заповед № 69 / Дата:21.03.2006 предоставен за оперативно управление
изцяло отписан;
на Община Медковец.

община Монтана

1. Терен - 9329 кв.м.
2. Главен производствен корпус с цехове /кроялен, цугар, шивални/- етажност - 2, застроена
площ - 2822 кв.м., конструкция - монолитна, година на построяване - 1963 г.
3.Складово помещение - етажност - 1, застроена площ - 240 кв.м., конструкция - сглобяема,
година на построяване - 1968 г.
4. Магазин хранителни стоки и асортиментен кабинет - етажност - 2, застроена площ - 110
кв.м., конструкция - монолитна, година на построяване - 1968 г.
5.Склад - токове - етажност - 1, застроена площ - 320 кв.м., конструкция - метален, година
на построяване - 1980 г.
Правно основание:Имотът е
Заповед № 55 / Дата:10.03.2006 6. Ремонтно техническа работилница - етажност - 1, застроена площ - 520 кв.м., конструкция предоставен за оперативно управление
частично отписан;
- МС, година на построяване - 1966 г.
на "Тримона" ЕАД, гр. Монтана.
7. Контролно пропускателен пункт с магазин - етажност - 1, застроена площ - 33 кв.м.,
конструкция - сглобяема, година на построяване - 1964 г.
8.Навес за амбалаж на - етажност - 1, застроена площ - 192 кв.м., конструкция - метална,
година на построяване - 1968 г.
9. Парна централа с мазутно - Складово помещение, етажност - 1, застроена площ - 72 кв.м.,
конструкция - монолитна, година на построяване - 1982 г.
Терена не е заплатен.Средствата в размер на стойността на терена се дължат на
Репобликанския бюджет.

№ 761 /
27.02.1996

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Княз Ал.
Бетемберг" кв. 88
УПИ: І

ЧЛ. 81, ал. 4 от НДИ

Решение № КЗ9/24.07.1981 г.,
Решение № КЗАПК - Михайловград
13/05.11.19981 г. на
Национален аграрнопромишлен съюз.

№ 771 /
21.05.1996

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността "Янкина
ливада" кв. УПИ:

№ 769 /
21.05.1996

Разпореждане № 286
на Комитета за
Монтана / Монтана /
стопанска
гр.Монтана / Адрес:
координация при МС
местност
ДЗС - Михайловград
от 24.07.1969 г.
"Кошарнишкото" кв.
Заповед №
9 УПИ: ІV
368/09.06.80 г. на
ГНС - Мих-град

ЦЕХ ЗА ПЛОЧИ "ПЪСТРИНА" гр. Монтана
1. Терен - 41000 кв.м
2. Произв. хале - застроена площ 900 кв.м, етажност - І, конструкция - панел, година на
построяване - 1983 г.
3. Произв. хале - бит. - 122 кв.м, І, панел, 1984 г.
4. Постройка към хал. - 72 кв.м, І, панел, 1984 г.
5. Еднокорпусна сгр. с две халета 810 кв.м, І, панел, 1990 г.
6. Трафопост - 105 кв.м, І, панел, 1983 г.
7. Котелна централа - 253 кв.м, І, панел, 1984 г.
8. Портиерна - 28 кв.м, І, монолит, 1984 г.
9. Столова - 147 кв.м, І, смес. стр., 1986 г.
10. Помпена станция (питейна вода) - 33 кв.м, І, монолит, 1984 г.
11. Помпена станция (оборотна вода) - 33 кв.м, І, монолит, 1984 г.
12. Павилион "Диана" - 18 кв.м, І, сгл. ел., 1983 г.
13. Теренът не е заплатен. Средствата в размер на стойността на терена се дължат на
републиканския бюджет.
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНА РАБОТИЛНИЦА
1. Терен - 4800 кв.м
2. Ремонтно- механичен цех - застроена площ 102 кв.м, етажност - І, конструкция - сглоб.
ел., година на построяване - 1972 г.
3. Хале - 126 кв.м, І, сглоб. ел., 1981 г.
4. Автобаза с мивка - 228 кв.м, І, сглоб. ел., 1972 г.
5. Склад - РМЦ - 32 кв.м, І, сглоб. ел., 1987 г.
6. Трафопост - 12 кв.м, І, монолит, 1972 г.
7. Теренът не е заплатен. Средствата в размер на стойността на терена се дължат на
републиканския бюджет.

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
и стопанисване на "Монолит"ЕООД - Заповед № 88 / Дата:26.04.2006 гр. Монтана на основание Решения № изцяло отписан;
КЗ-9/24.07.1981 г. и № КЗ13/05.11.19981 г. на НАПС

Правно основание:Имотът е
предоставен за оперативно управление
Заповед № 89 / Дата:26.04.2006 и стопанисване на "Монолит"ЕООД изцяло отписан;
гр. Монтана на основание Решение №
286/24.07.1969 г. на МС

№7/
20.01.1997

№9/
20.01.1997

№8/
20.01.1997

№ 10 /
20.01.1997

№ 11 /
20.01.1997

№ 12 /
27.01.1997

№ 13 /
30.01.1997

5

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 3 УПИ: І

На основание пл.
нареждане №
24250/16.09.1960 г. на
финансов отдел при Закупен от ТКЗС "В.
ОНС - гр.
Коларов" - Михайловград
Михайловград
Акт № 1318/04.4.1964
г.

5

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
планоснимачен № 51
кв. 56 УПИ:

Включено в капитала
на ЕАД"Топливо" Монтана
Топливо - ЕАД гр. Монтана Удостоверение №
клон Мърчево
17/15.І.97 г. гр.
Бойчиновци

5

Заповед №
3724/24.12.64 г. Монтана / Берковица /
ОНС - Михайловград общинска мера - гр.
гр.Берковица / Адрес:
Акт № 401 и
Берковица
кв. 191 УПИ: ІІ
402/28.01.65 г. гр.
Берковица

5

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 51 УПИ: ІV

5

Построен от
държавно
Монтана / Брусарци /
юридическо лице.
гр.Брусарци / Адрес:
Заповеди №
кв. 57 УПИ: І
211/08.08.1989 и №
496/04.11.1996 г.

4

6

Включен в капитала
на ЕАД"Топливо" Монтана
Удостоверение №
17/15.І.97 г. гр.
Бойчиновци

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Топливо"ЕАД - гр. Монтана на
основание Решение №
1297/05.01.1996 г. на Окръжен съд Монтана

"Топливо"ЕАД кл. Монтана на
основание Решение № 1297/05.01.1996
г. на Окръжен съд - Монтана

Складова база за горивни и строителни материали Земя - 365 кв.м.
Нафтоколонка
а/ нафтопомпа б/ резервоар - 100 кв.м.
в/ павилион - 24 кв.м.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от Топливо ЕАД - Монтана клон Мърчево

Топливо ЕАД Монтана клон Мърчево

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Топливо"ЕАД - Монтана клон
Монтана на основание Решение №
1297/05.01.1996 г. Окръжен съд Монтана, Заповед № 3724/24.12.1964
г. на ОНС - гр. Михайловград

"Топливо"ЕАД гр. Монтана
/Берковица!/ на основание Решение №
1297/05.01.1996 г. на Окръжен съд - гр.
Монтана

Складова база за ГСМ
Терен - 10532 кв.м
Канцелария с кантар - 180 кв.м. - 1966 г.
Тоалетна - 24 кв.м. - 1968 г.
Навес отоплителни м-ли - 537 кв.м. - 1968 г.
Метален склад - 450 кв.м. - 1968 г.
Парно отопление - 10 кв.м.

Топливо ЕАД гр. Монтана
клон Мърчево

Складова база за горивни и стр. материали
Земя - 2424 кв.м.
Кантар с канцелария - 72 кв.м.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от Топливо
ЕАД Монтана клон Мърчево

Топливо ЕАД Монтана клон Мърчево

няма

Складова база за горивни и строителни материали построена през 1989 г. съставляваща:
- дворно място - 5100 кв.м.
- кантар-канцелария със застроена площ - 60 кв.м., МК.
- етален склад за въглища със застроена площ - 800 кв.м.
Одържавен е целия имот

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от "Топливо"
ЕАД - клон Монтана" гр. Монтана

"Топливо - ЕАД - клон Монтана"

Сграда за административни нужди, представляваща триетажна сграда, застроена площ
160,12 кв.м. разгъната площ 480,36 кв.м, МК, построена 07.01.1991 г.
Дворното място не е заплатено.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от "ВиК"
ЕООД - гр. Монтана на основание
Удостоверение 1076/17.05.1995 г.
Отстъпено право на строеж за обект
"Диспечерски пункт" на
СП"ВиК"ЕООД гр. Монтана на
основание Заповед № Р8-12476/27.12.1990 г. ОбНС възмездно на
ст-т 5728 лв.

"ВиК" гр. Монтана на основание
Протокол образец 16/06.02.1990 г.

Построен от
Монтана / Берковица /
държавно
гр.Берковица / Адрес:
юридическо лице
няма
кв. 133/кв. 134/ УПИ:
Протокол образец 16
ХІ
от 06.02.1990 г.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул. "П. Яворов" кв.
121 УПИ: ІІ

Складова база за горивни и стр. материали построена през 1964 г.
Земя - 37 дка
Навес-варница - 360 кв.м.
Навес стр. м-ли - 750 кв.м.
Канцелария с кантари - 210 кв.м.
Помпа - 1 бр.
Склад стр. м-ли - 1495 кв.м.
Тоалетна - 25 кв.м.
Админ. сграда - 350 кв.м.
Нафтово стоп. - 700 кв.м.
Авторем. р-ца - 384 кв.м.
2 бр. резервоари по 1000 куб.м.
Сграда пропан бутан - 50 кв.м.
Трафопост - 36 кв.м.
Навес метален - 1600 кв.м
Навес панелен - 360 кв.м.
Магазин 501 стоки - 450 кв.м.
Магазин преоценени стоки - 100 кв.м.

Заповед №
520/30.ХІІ.1963 г. Гл.
директор на
ТК"Балкантурист" /
маршрутни хотели гр.
София
Протокол Образец
16/09.01.1984 г.

Правно основание: Имотът се
стопанисва и управлява от
ЕАД"Монтурист" - гр. Монтана.
Магазин "Кореком" - павилион - 136 кв.м. на един етаж, конструкция ГСЕП, построен през
Отстъпено право на строеж за
Заповед № 259 / Дата:17.08.2006 1984 г.
павилион на ВТО"Кореком" с размери изцяло отписан;
Одържавен е целият имот.
12,40/11,00 на 5,58 м/04.04.1983 г.
Строително разрешение № 35 на
ТК"Балкантурист" гр. Монтана

ЕАД"Монтурист" гр. Монтана

№ 15 /
03.02.1997

№ 17 /
17.02.1997

№ 18 /
24.02.1997

№ 20 /
06.03.1997

№ 22 /
17.03.1997

№ 23 /
17.03.1997

№ 28 /
01.04.1997

8

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Ал.
Стамболийски" № 58
8-ми микрорайон
Комплекс ІV - АБП
подкомплекс № 8 кв.
85/кв.43 УПИ: ІІ

Решение № 39 с
Протокол №
5/03.03.1972 г. на ИК "Заводски строежи" - гр.
на ГНС - Мих-гр.
Козлодуй
Протокол обр.
16/22.06.1977 г.

10

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
м. "Брескето"
"Водоснабдяване
Архитектурен
комплекс на десния
скат на яз. "Огоста"
кв. УПИ:

Протокол Обр.
16/31.05.1996 г. гр.
Монтана - Държавна
инспекция за
териториално
устройствен и
строителен контрол

11

Построен от
държавно
юридическо лице Монтана / Монтана / СД"ИСС" - Мих-град,
гр.Монтана / Адрес: Протокол Образец
няма
бул."Трети март" № 16/24.06.1980 г.
38 кв. 144 УПИ: ХVІІІ Заповед за
отчуждаване №
848/20.12.1974 г. ГНСМх

13

Заповед РД-17Монтана / Монтана /
59/28.06.1991 г. на
гр.Монтана / Адрес:
Министерство на
бул."Трети март"№ 95
индустрията,
кв. 86 УПИ: ІІІ
търговията и услугите

15

Заповед № ЕАД22/28.02.1996 г. на ММонтана / Брусарци / во на земеделието и ф-ка "Расма" Лом- ЕООД
гр.Брусарци / Адрес: хранителната
Мелничен комбинат - ЕООД
кв. 58 УПИ: І
промишленост.
гр. София
§ 15а от ПЗР на
ЗППДООбП

16

Протокол обр.
16/31.05.1996 г. гр.
Монтана. Държавна
Монтана / Монтана /
инспекция за
гр.Монтана / Адрес:
териториално
местността "Брескето"
устройствен и
- десен скат на яз.
строителен контрол.
Огоста кв. УПИ:
Заповед №
1018/30.12.96 на
МЗХП

18

Заповед № РД-15Монтана / Берковица /
44/21.03.1996 г. на
гр.Берковица / Адрес:
Общинска
Промишлена зона кв.
администрация гр.
1 УПИ: ІІ
Берковица

/

Части от Ж.Б. кв. 85 ул."Ал. Стамболийски" № 58 - гр. Монтана с прилежащата им площ от
сграда и дворно място
Зала за електронни игри. Аптека - 316,7 кв.м.
Магазин за стр. м-ли - 733,2 кв.м.
Телевизионен сервиз - 370,8 кв.м.
Парокотелно с абонам. станция

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от: ЖБ- се
стопанисва от община Монтана.
Приземен етаж - стопанисва "Заводски
строежи" - Козлодуй на основание
Разделителен Протокол от 13.05.1991
г. м/у "Заводски строежи" Козлодуй и
ф-ма "Пром. строителство" София

"Заводски строежи" Козлодуй на
основание Решение № 2/5.І.1996 г. на
Врачанския окръжен съд гр. дело 1551
от 1991 г.

Битова сграда /Синоптична станция/
480,35 кв.м. Монолитна на два етажа

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Агроводинвест" ЕООД гр. София
клон Монтана на основание Заповед
№ 1020/30.12.1996 г. МЗХП

"Агроводинвест" ЕООД - гр. монтана
на основание Решение на Софийски
градски съд ф.д. 15837/06.02.1995 г. и
Заповед № 1020/30.12.1996 г. на МЗХП

Застроен парцел със:
Сграда за държавен архив
Конструкция 4/СЕ
Етажност - сутерен и 2 етажа
Застроена площ - 900 кв.м. Сградата е въведена в експлоатация през 1980 г.
Правно основание:Имотът се
Самостоятелно-производствена сграда, конструкция МК, етажност - 2 етажа, застроена площ стопанисва и управлява от "Държавен
- 72 кв.м.
архив" - гр. Монтана
Сградата е построена през 1954 г.
Трафопост, конструкция МК, застроена площ - 56 кв.м.
Общата площ на парцела е 2440 кв.м.
Одържавен е целия имот.

Фирмен магазин - 340 кв.м. за 465435 лв.
ул."3-ти март"№ 95. Приземен етаж на блок 8 МсбЖ.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от ЕООД
"Монтанаснаб" гр. Монтана на
основание Заповед РД-1759/28.06.1991 г. на МИТУ; Решение на
Михаловградски окр. съд от
01.02.1993 г. по ф.д. № 1837/91 г.

ЕООД "Монтанаснаб" гр. Монтана на
основание Заповед РД-1759/28.06.1991 г. на МИТУ и Заповед
РД-18-53/01.11.1992 г. на
Министерство на търговията

Зърнобаза гр. Брусарци обл. Монтана
земя - 8000 кв.м 1181952 лв
склад масивен за сл. семе - 1610 кв.м 894357 лв.
склад масивен тип Еленски - 826 кв.м 246625 лв.
склад масивен за велпапе - 120 кв.м 10231 лв.
тоалетна - 24 кв.м 2983 лв.
трафопостове № 1 и № 2 - 28 кв.м 29488 лв.
кантар колиен - 60 кв.м 1500 лв.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
ЕАД"Мелничен комбинат" - гр.
София, ул. "П. Унуфриева" № 4 кл.
Брусарци на основание Заповед №
ЕАД-22/28.02.1996 г. на МЗХП.

ЕАД"Мелничен комбинат" - гр. София
на основание Заповед № ЕАД22/28.02.1996 г. на МЗХП и Решение
№ 2/19.04.1996 г.на Софийски градски
съд ф.д. 16210/94 г.

Новопостроена "Агроводинвест" ЕООД гр.
София клон Монтана

Административна сграда от Хидрометеорологична станция към яз."Огоста" - Двуетажна.
Масивна за 4352000 лв. 171,7 кв.м - 1996 г.
Земя - 1750 кв.м.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Напоителни системи" ЕАД - гр.
София клон гр. Монтана на основание
Заповед № 1018/30.12.1996 г. на
МЗХП и Решение на Окръжен съд гр.
Монтана от 12.07.95 г.

"Напоителни системи" ЕАД - гр.
София на основание Заповед №
1018/30.12.1996 г. на МЗХП и Решение
на Окръжен съд гр. Монтана от

ЗМК "Металик" - гр.
Берковица

Обособен участък от "Аркос-метал ПС"АД - Берковица
Земя - 5750 кв.м за 905000 лв.
производствено хале за алуминиеви изделия - мет. конструкция - 1974 г.720 кв.м - 265000
лв.
Производствено хале за поцинковани изделия - масивно - 1977 г.
1152 кв.м - 1306000 лв.
Открит склад с портален кран за метали - 1977 г.
1400 кв.м - 17000 лв.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от "Аркос Метал ПС" АД гр. Берковица на
основание Решение на Окр. съд по гр.
дело № 593/1991 г. и Решение № 981
от 09.09.1994 г. на Окр. съд - Монтана

"Аркос-Метал ПС" АД гр. Берковица
на основание Решение № 981 от
09.09.1994 г. на Окр. съд Монтана и
Заповед № РД-15-44/21.03.1996 г. на
Общ. администрация гр. Берковица

ПСП"Терснаб чийто
правоприемник е
"Монтанаснаб"ЕООД гр.
Монтана

№ 29 /
03.04.1997
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Заповед № РД-17705/05.08.1991 г. на
Монтана / Берковица /
МИТУ
ПСП"Химснаб" гр. Видин
гр.Берковица / Адрес:
Заповед № РДпреобразувано в
Промишлена зона кв.
21683/19.12.1996 г. на "Химимпро" гр. Видин
УПИ:
МТВИС

Заповед № РД-11633/24.06.1991 г. на
МИТУ
Заповед № РД-119Монтана / Монтана /
12/09.08.1991 г. на
гр.Монтана / Адрес:
МИТУ
кв. М. Кутловица, ул.
Протокол 15.06.1989
"Н. Вапцаров" кв. 93
г. за предаване от
УПИ: ІІІ
ОбНС - Монтана на
монтажна база
Монтана

Имот на "Монтех" ЕООД - гр. Монтана
Земя - 6364 кв.м - 3203000 лв.
Цех "Пром. п-во" - 1388 кв.м - 1590910 лв. 2 м - 1985 г.
Склад "Рез. части" 181 кв.м - 121460 лв. 1мк - 1989 г.
Гаражи 220 кв.м - 125840 лв. 1мет.к. - 1989 г.
Станция за отопление 71 кв.м - 81370 лв. 1 мет.к. - 1989 г.
Пропуск /мет. бунгало/ 7 кв.м - 8110 лв. 1 мет.к. -1987 г.
Търг. павилион 49 кв.м - 58000 лв. 1 мет.к. - 1989 г.
Трафопост - 10 кв.м 67000 лв. 1 мет.к. - 1989 г.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Химимпро" ЕАД - гр. Видин на
основание Заповед № РД-17705/05.08.1991 г. на МИТУ и Решение

"Химимпро"ЕАД гр. Видин на
основание Заповед № РД-17705/05.08.1991 г. на МИТУ

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от ЕООД
"Монтех" гр. Монтана на основание
Заповед № РД-116-33/24.06.1991 г. и
Заповед РД-119-12/09.08.91 г. на М-во
ИТУ. Решение на Михайловгр. окр.
съд от 27.10.1992 г. по ф.д.№
1432/1991 г.

ЕООД "Монтех" гр. Монтана на
основание чл. 148, ал. 1 от ППЗДС и §
15 от ЗППДОбП, Заповед РД-11912/09.08.1991 г. на МИТУ

№ 31 /
08.04.1997
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№ 33 /
17.04.1997
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Монтана / Монтана /
с.Войници / Адрес:
кв. 17 УПИ: ХІІІ

чл. 3, т. 4 от ЗДС;

26

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ІV,
район ІІІ кв. УПИ:

Протокол №
3/13.03.1997 г. от
ТКЗС - гр. Вълчедръм
извършен търг в
ТКЗС - гр. Вълчедръм

28

Протокол на окръжен
съд Монтана - втори
Монтана / Вършец / градски състав от
гр.Вършец / Адрес:
13.03.1995 г. гр. дело
"Агрофирма" гр. Вършец
кв. Заножене,
№ 12/1995 г.
обл. Монтана
местност "Стара река" Договор между
кв. УПИ:
"ЗИТ"Сф. и
"Агрофирма Вършец"
от ХІ.1993 г.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от "Завод за
изчислителна техника" ЕАД гр.
Рибарници гр. Вършец кв. Заножене, местност "Стара река" - 13400 кв.м общо за 554751 лв. София, бул. " Цариградско шосе" VІІв т.ч. 6 бр. водни басейни върху 3600 кв.м
ми километър на основание
Разпореждане № 7/25.01.1995 г. на
МС, Решение на окръжен съд
Монтана гр. дело № 12/13.03.95 г.

"ЗИТ"ЕАД гр. София - кл. Вършец на
основание Разпореждане №
7/25.01.1995 г.

37

Заповед №
308/13.12.1996 г. на
Монтана / Лом /
МЗХП
гр.Лом / Адрес: извън Решение на окръжен
регулация кв. УПИ: съд Монтана от
17.06.1992 г. по
фирмено дело 264

ДФ"Мляко" - гр. Монтана

Площ на имота 18 дка - 81000 лв.
Цех кисело мляко - 1091 кв.м - 1 м 6595816 лв. 1989 г.
Пречиствателна станция - 72 кв.м. - 1м - 289382 лв. 1989 г.
Прозводствена сграда - 650 кв.м - 2м - 1051000 лв. 1960 г.
Склад готова продукция - 960 кв.м - 2м - 322127 лв. 1960 г.
Площадка за амбалаж - 900 кв.м - 1м - 169996 лв. 1960 г.
Склад за готова продукция - 480 кв.м - 1м - 896 лв. 1968 г.
Портиерна - 180 кв.м - 1м - 59971 лв. 1975 г.
Миялна - 363 кв.м 261911 лв. - 1960 г.
Склад МТС № 1 - 440 кв.м 1м - 307335 лв. 1960 г.
Трафопост - 25 кв.м 1м - 38637 лв. 1960 г.
Работилница - 252 кв.м - 1м - 111154 лв.1960 г.
Склад МТС № 2 - 352 кв.м - 1м - 274809 лв. - 1960 г.

"Мляко"ЕООД гр. Лом на основание
чл. 148, ал. 1

40

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: Заповед № РД-ЕДместността "Мало
142/04.09.1991 г. на
поле", парцел І, масив МСАБ
10 кв. УПИ:

-

Обект "Свинарник"
терен - 990 кв.м.
Сграда свинарник - 132 кв.м 1М - 85 г. - 49900 лв.

42

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Беглишки
мост"№ 14 кв. 14
УПИ: Х

Държавен имот

Дворно място - 476 кв.м.

№ 36 /
17.04.1997

№ 38 /
18.04.1997

№ 48 /
12.05.1997

№ 53 /
15.05.1997

№ 55 /
20.05.1997

Заповед №
433/23.03.1989 г. на
Председателя на ИК
на ГНС Михайловград

"Монтажна база" - гр.
Монтана

Склад тип "Мархи" - 1987 г. 900 кв.м. за 2880900 лв.
земя - 1130 кв.м за 1200000 лв.
/2400 кв.м/

Боно Първанов - с. Войници Парцел 2220 кв.м дворно място - 75000 лв.
общ. Монтана
Паянтова постройка - 24 кв.м - 10800 лв.

Прилежащ терен около продадени на търг селскостопански сгради - 25809 кв.м.

Правно основание:Няма наследници
Безстопанствен а сега вече държавен
на основание чл. 3 и 4 от ЗДС
Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
Министерството на земеделието и
хранителната промишленост на
основание чл. 27 ал. 6 от ЗСПЗЗ; § 12
от ЗСПЗЗ и § 14 от ППЗСПЗЗ

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"ЗИНОМ"ЕООД - гр. Монтана на
основание Решение на окръжен съд
Монтана № 2177/05.06.1996 г.

"ЗИНОМ"ЕООД - гр. Монтана на
основание чл. 148, ал. 1 от ППЗДС

№ 54 /
20.05.1997

№ 61 /
29.05.1997

№ 62 /
29.05.1997

№ 63 /
29.05.1997

№ 71 /
05.06.1997

№ 72 /
06.06.1997

№ 73 /
06.06.1997
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Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: местност
"Разсадника" кв.
УПИ:

Заповед №
234/13.05.1996 г.

Протокол обр.
16/01.08.1983 г. ОУ
на МВР - Мих-град
Протокол обр.
16/10.07.1976 г. н-к
тил МВР - Сф
Протокол обр.
16/12.06.1985 г. ОУ
на МВР - Мих-град

45

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул."Искър"№ 2 кв.
166 УПИ:

45

Протокол обр. 15
Решение
Монтана / Монтана /
ІХ/06.07.1979 г. на
гр.Монтана / Адрес:
ОНС -Мих-град
ул."Искър"№ 1 кв. 77
Протокол обр.
УПИ: І
16/01.08.1983 г. ОУ
на МВР

45

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул."Ал.
Стамболийски"№ 2
кв. 154 УПИ: І

Заповед № І307/21.10.1982 г. на
МВР - София

44

Монтана / Лом /
с.Добри дол / Адрес:
стопански двор от
бившето ТКЗС с.
Сливата кв. УПИ:

Заповед №
109/12.02.1997 г. на
МЗХП
Заповед № РД-40556/25.03.1997 г. на
МЗХП

ТКЗС - "Кошарник" - гр.
Монтана

Стопански двор "Разсадника" с. Долно Белотинци
обща площ - 12421 дка - 279472 лв.
Административна сграда - 2 М 3055 кв.м - 63870 лв.
Битова сграда - 2 М - 2180 кв.м - 46470 лв.
Конюшна - 1 М - 3457 кв.м - 5070 лв.
Навес - 3016 кв.м, - 12020 лв.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от "Монтана
95" ЕООД гр. Монтана на основание
Заповед № 234/13.05.1996 г. на МЗХП

"Монтана 95" ЕООД гр. Монтана на
основание Заповед № 234/13.05.1996 г.
на МЗХП, Заповед № 172/09.05.1995 г.
МЗХП; Решение № 514/30.10.95 г. на
Окр. съд - Монтана

ОУ на МВР /КАТ/ - гр.
Монтана

ОУ на МВР - У-ние КАТ - гр. Монтана
Дворно място - 11730 кв.м
Администр. сграда - 319 кв.м 2м - 1972 г. - 217000 лв.
Контр. диаг. пункт - 838 кв.м 1м - 1972 г. - 15250 лв.
Авторем. работилница - 346 кв.м 2м - 1977 г. - 50000 лв.
Автоматична мивка - 66 кв.м. 1м - 1981 г. - 23000 лв.
Гаражи - 483 кв.м 1 сглоб. - 1972 г. - 18300 лв.
Складова база - 283 кв.м. - 1981 г. - 76200 лв.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от ОУ на МВР
- гр. Монтана Управление - КАТ на
основание Протокол обр.
16/01.08.1983 г. и Протокол обр.
16/12.06.1985 г. на МВР - гр. Монтана
и Протокол обр. 16/10.07.1976 г. н-к
ТИЛ МВР - София

Имотът е включен в капитала на ОУ на
МВР У-ние КАТ - гр. Монтана на
основание чл. 147/ал.1 от ППЗДС

ОУ на МВР Противопожарна охрана Монтана
парцел І кв. 161
ул."Искър"№ 1

МВР - Противопожарна охрана
Правно основание:Имотът се
Дворно място - 4099 кв.м
стопанисва и управлява от ОУ на МВР
Адм. сграда - 625 кв.м, 3 МЖБ - 1982 г. - 285200 лв.
- Противопожарна охрана - гр.
/Канцеларии, спални, складове, гаражи - общо 43 помещения/
Монтана на основание Протокол обр.
Спомагателна сграда - 243 кв.м 1 МЖБ - 1983 г. за 83000 лв. /Складове, гаражи, учебна кула 16/01.08.1983 г. гр. Монтана - МВР
общо 5 бр. помещения/

Имотът е включен в капитала на ОУ на
МВР - ППО гр. Монтана на основание
чл. 147/ал.1 от ППЗДС

ОУ на МВР - Монтана

ТКЗС - с. Сливата Община
Лом
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. Мала Кутловица,
ул. "Синчец"№ 14 кв.
94 УПИ: ІІІ

Заповед №
1018/12.06.1990 г. на
Председателя на
общински парцел
общински съвет - гр.
Михайловград

50

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
ул. "Кирил и
Методий" № 14 кв. 55
УПИ: ХІ

Заповед на ИК на
ГНС - Берковица №
4425/21.07.1958
държавен имот
1750/02.09.1959 г. и
№ 1634/17.10.1960 г.

Окръжно /областно/ управление на МВР - гр. Монтана
Дворно място - 7112 кв.м
Комплекс сгради - 11 тела - 2870 кв.м - 1983 г.
1. Тяло А - 380 кв.м. - 1 меж. - 45000 лв.
2. Тяло Б - 415 кв.м. - 2 меж. - 54000 лв.
3. Тяло В - 200 кв.м. - 7 меж. - 82600 лв.
4. Тяло Г - 440 кв.м. - 9 меж. - 117300 лв.
5. Тяло Д - 205 кв.м. - 1 меж. - 15200 лв.
6. Тяло Е - 480 кв.м. - 4 меж. - 36300 лв.
7. Тяло Ж - 110 кв.м. - 1 меж. - 21500 лв.
8. Адм. сграда на РУ на МВР - 365 кв.м. - 4 меж. - 84700 лв.
9. Склад. база - 85 кв.м. - 1 меж. - 15200 лв.
10. Адм. сграда - 115 кв.м. - 3 меж. - 21300 лв.
11. Кафе-бар - 75 кв.м. - 1 меж. - 8500 лв.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от Облостно и
районно управление на МВР - гр.
Монтана на основание Заповед № І307/21.10.1982 г.

Имотът е включен в капитала на ОУ на
МВР - Областно управление на
основание чл. 147 ал.1 от ППЗДС

Кравекомплекс с. Добри дол община Лом - 90745 кв.м - 1288094 лв.
Кравекомплекс - 1033880 - 1М - 1970 г. - 21362 кв.м
Доилна зала - 159744 - - - - - - - - - - Хладилна зала - 64424 - - - - - - - - - Телчарник - 30046 - - - - - - - - - - 1988 кв.м

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Изкупуване, пласмент и
търговия"ЕАД гр. Кърджали на
основание Заповед № 109/12.02.1997
г. на МЗХП

"ИИП" ЕАД гр. Кърджали на
основание чл. 148 ал. 1 от ППЗДС

Дворно място - 200 кв.м.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от Любен
Михайлов Антонов - ул."Синчец"№ 14
на основание Заповед №
1018/12.06.1990 г. на Председателя на
Общ. съвет - гр. Михайловград
Отстъпено право на строеж за магазин
и ателие за услуги на Любен
Михайлов Антонов на основание
Заповед № 1018/12.06.1990 г.

Дворно място - 700 кв.м

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от Искра
Николова Видова - гр. Берковица, ул.
"Кирил и Методий"№ 14 на основание
Протокол № 10/11.08.1959 г. ИК на
ГНС - гр. Берковица

№ 74 /
06.06.1997

№ 75 /
06.06.1997

№ 76 /
06.06.1997

№ 77 /
06.06.1997

№ 78 /
11.06.1997

№ 79 /
11.06.1997
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Разпореждане № 63
на МС от 11.05.1992
Монтана / Медковец / г.
с.Медковец / Адрес: Решение №
бригаден стан в
267/10.12.1990 г. на ТКЗС с. Медковец
стопански двор № 1 МЗХП
кв. УПИ:
Разпореждане №
204/04.06.1969 г. К-т
за стоп. коорд.
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ЖСК "Младост"№ 1
ЖБ 20-9 кв. 84 УПИ:
ІІ
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Заповед №
312/03.05.1985 г. на
Председателя на ИК
на ОНС - гр.
Михайловград

новопостроен

Протокол №
3/28.02.1970 г. на ИК
на ГНС - Мих-град
Предприятие по
Заповед № ГКмеханизация и борба с
238/06.12.1969 г. на ерозията - Мих-град
Министерство на
земеделието

Разпореждане №
204/04.06.1969 г. К-т
Монтана / Берковица /
за стоп. координация
с.Боровци / Адрес:
Разпореждане №
извън строителните
63/11.05.1992 г.на
общинска баластриера
граници, определено
МС; Решение №
за бригаден стан кв.
267/10.12.1990 г. на
УПИ:
МЗХП
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул."Ген. Столетов"№
1 кв. 173 УПИ: VІІІ
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Заповед №
Монтана / Лом /
103/30.11.1988 г. на
гр.Лом / Адрес: ул."А. МНО и МЗГ и
Кънчев"№ 1 кв. 157
Разделителен
УПИ:
протокол от
23.02.1989 г.

"Агроекосервиз 90" ЕООД - гр. Монтана
Бригаден стан - с. Медковец площ - 3329 кв.м. - 199740 лв.
Рем. работилница - 540 кв.м. - 194 564 лв.
навес - 8 кв.м. - 3000 лв.
рампа - 8 кв.м. - 2695 кв.м.
кладенец - 1700 лв.
площадка за пр. инв. - 130 кв.м - 6781 лв.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Агроекосервиз 90"ЕООД гр. Монтана
на основание Разпореждане №
204/04.06.1969 г. К-т за стоп.
координация, Решение №
267/10.12.1990 г. на МЗХП и
Разпореждане № 63/11.05.1992 г. на
МС

"Агроекосервиз 90"ЕООД - гр.
Монтана на основание чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС

"Фарма М" - гр. Монтана
Аптека № 8 в ЖСК - 20-9 250 кв.м
за 1740480 лв

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от "ФАРМА
М" АД - гр. Монтана на основание
Заповед № РД-14-614/18.10.1995 г. на
М-ра на здравеопазването, МИТУ Решение на окръжен съд Монтана от
06.04.1995 г. по ф.д.№ 701/1992 г.

"ФАРМА М" АД гр. Монтана на
основание чл. 148, ал. 1 от ППЗДС

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Агроекосервиз- 90"ЕООД гр.
Монтана на основание Разпореждане
№ 204/04.06.1969 г. К-т за стопанска
координация, Решение № 267/10.12.90
г. на МЗХП; Разпореждане №
63/11.05.1992 г. на МС

"Агроекосервиз-90"ЕООД - гр.
Монтана на основание чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Агроекосервиз-90"ЕООД гр. Монтана
на основание Разпореждане №
204/04.06.1969 г. на К-т за стоп.
координация; Решение №
267/10.12.1990 г. на МЗХП;
Разпореждане № 63/11.05.92 г. на МС

"Агроекосервиз-90"ЕООД - гр.
Монтана на основание чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Напоителни системи" ЕАД - Монтана
на основание Решение № 697 от
протокол № 59/19.08.1964 г. на ИК на
ГНС - гр. Михайловград

"Напоителни системи" ЕАД;
"Агроводинвест"ЕООД; "Водно
стопанство"ЕООД на основание чл.
148 ал. 1 от ППЗДС

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Напоителни системи" ЕАД - гр.
Монтана на основание Заповед №
103/30.11.1988 г. на МНО и МЗГ и
Разделителна преписка от 23.02.1989
г.

"Напоителни системи" ЕАД - гр.
Монтана на основание чл. 148 ал. 1 от
ППЗДС

"Агроекосервиз-90" ЕООД гр. Монтана
площ - 23000 кв.м. - 18837000 лв.
1. КПП - 26 кв.м. - 9919 лв.
2. Адм. сграда - 1529 кв.м. - 1262719 лв.
3. Покрит паркинг - 188 кв.м. - 42112 лв.
4. Цех пластмаса - 138 кв.м. - 47527 лв.
5. Агрегатно - 21 кв.м - 5757 лв.
6. Трафопост - 9 кв.м. - 15823 лв.
7. Трафопост - 9 кв.м - 1120 лв.
8. Гараж І - 51 кв.м - 11360 лв.
9. Цех нестанд. обуруд. - 450 кв.м. - 116480 лв.
10. Склад-І 288 кв.м. - 64838 лв.
11. Склад открит - 659 кв.м - 167729 лв.
12. Гараж ІІ 64 кв.м 17607 лв.
13. Склад ІІ 19 кв.м. 5208 лв.
14. Рем. работилница І 953 кв.м 259770 лв.
15. Рем. работилница ІІ 513 кв.м 165296 лв.
16. Гараж ІІІ 75 кв.м 22570 лв.
17. ГСМ 38 кв.м 10342 лв.
18. Гараж ІV 160 кв.м 28364 лв.
19 Склад ІІІ 590 кв.м 24360 лв.
20. Битови сгради 786 кв.м 326587 лв.
21. Гаражи 317 кв.м 81158 лв.

"Агроекосервиз-90" ЕООД - гр. Монтана
Бригаден стан - с. Боровци - 5017 кв.м. - 150510 лв.
Рем. работилница - 280 кв.м. - 196217 лв.
Стопанска сграда - 154 кв.м - 24670 лв.
Навес- склад - 100 кв.м. - 21226 лв.
Автомивка с кладенец - 5 кв.м - 970 лв.

Застроен парцел от 1640 кв.м.:
СО"Водно стопанство" - гр.
1. Административна сграда - 243 кв.м. на 8 етажа; МЖБЕ; 1975 г. - 166161 лв.
Михайловград
2. Гараж - 23 кв.м; 1 етаж; МС; 1970 г. - 12180 лв.

СЕП "Водно стопанство"

Напоителни системи - ЕАД гр. Монтана клон гр. Лом
Дворно място - 1150 кв.м. - 50000 лв.
Административна сграда - 180 кв.м. - 2М 1922 г. 300732 лв.
Работилница - 100 кв.м - 1М 1949 г. - 9632 лв.
Склад -"- кв.м. - 1М 1960 г. - 44476 лв.

№ 89 /
10.07.1997

№ 90 /
10.07.1997

№ 91 /
10.07.1997

№ 93 /
10.07.1997

№ 92 /
10.07.1997

№ 94 /
10.07.1997

№ 95 /
10.07.1997
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ПМС №
176/05.09.1991 г.;
Монтана / Медковец / Разделителен
ЗФК"23-ти септември" и
с.Медковец / Адрес: протокол от
"Зърно" гр. Лом
кв. 39-а УПИ: І
09.12.1991 г.
СО"Зърнени храни" София

"Зърнени храни"ЕАД гр. Лом
Зърнобаза с. Медковец - 2400 кв.м. - 410400 лв.
открита площадка

"Зърнени храни" ЕАД гр. Лом на
основание ПМС № 176/05.09.1991 г. и
чл. 148 ал.1 от ППЗДС

66

ПМС №
176/05.09.1991 г.;
Монтана / Якимово /
Разделителен
с.Долно Церовене /
протокол от
Адрес: кв. 96 УПИ: І
09.12.1991 г.
СО"ЗХФП" - София

ЕООД"Зърно" гр. София
клон гр. Лом

"Зърнени храни"ЕАД - гр. Лом
Зърнобаза с. Д. Церовене - 7800 кв.м. в състава на "Зърнени храни"ЕАД - Лом
Свободна площадка

"Зърнени храни" ЕАД гр. Лом на
основание ПМС № 176/05.09.1991 г. и
чл. 148 ал.1 от ППЗДС

ЕООД"Зърно" гр. София
клон гр. Лом

"Зърнени храни"ЕАД - Лом
Зърнобаза с. Д. Церовене - 20350 кв.м. в състава на "Зърнени храни"ЕАД гр. Лом
Силоз- 30х.тона - 1М - 1982 г. 2480605
Приемно устройство - 1М - 1982 г. 1496726
Противопожарен резервоар - 20 кв.м 1982 г. - 29507
Асфалтова площадка - 160 кв.м 1968 г. - 8874
Склад № 2 - 1М - 1200 кв.м 1953 г. 243670
Будка - 4 кв.м 4208
Лаборатория - 1М 12 кв.м 69879
Трафопост - 1М 64 кв.м 233204
Сградонавес - 72 кв.м 73873
Нафтово стопанство - 15 кв.м 67539
Помещение за КИП - 60 кв.м 31573
Тоалетна - 8 кв.м 17193
Канцелария - 48 кв.м 6581
Партерна - 12 кв.м 21192
Покрити площадки 2 бр. 2400 кв.м 792703
Вътрешни пътища 2 бр. 3800 кв.м 190156
Открити площадки 3 бр. 3900 кв.м 213120

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от "Зърнени
храни" ЕАД гр. Лом на основание
ПМС № 176/05.09.1991 г. и
Разделителен протокол от 09.12.1991
г. на СО"ЗХФП" София

"Зърнени храни" ЕАД гр. Лом на
основание чл. 148 ал.1 от ППЗДС

ЕООД"Лом" гр. Лом и
ЕООД"ЖИТОМЕЛ" - гр.
Лом

Стаи от № 1 до № 6 включително от северното крило на третия етаж от административна
сграда на ЕООД"Лом" гр. Лом на "ЖИТОМЕЛ"ЕООД - гр. Лом, преименувана в "Зърнени
храни"ЕООД - гр. София, клон гр. Лом
Общо 119 кв.м ЗМ - 1961 г. 106000 лв./ост. ст-т. 60160 лв./
Свободна площадка

Правно основание: Имотът се
стопанисва и управлява от "Зърнени
храни" ЕООД гр. София клон гр. Лом
на основание Заповед №
122/16.03.1996 г. на МЗХП. Решение
№ 571/21.06.1996 г. на Окръжен съд
гр. Монтана

"Зърнени храни" ЕООД гр. София клон
Лом на основание чл. 148 ал.1 от
ППЗДС
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ПМС №
176/05.09.1991 г.;
Монтана / Якимово /
Разделителен
с.Долно Церовене /
протокол от
Адрес: кв. 100 УПИ: І
09.12.1991 г.
СО"ЗХФП" - София

66

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
ул."Белограчишко
шосе" № 3 кв. УПИ:

ПМС №
176/05.09.1991 г.;
Заповед №
122/16.03.1996 г. на
МЗХП
Решение №
571/21.06.1996 г. на
Окръжен съд гр.
Монтана

66

ПМС №
176/05.09.1991 г.;
Монтана / Медковец / Разделителен
ЗФК"23-ти септември" и
с.Медковец / Адрес: протокол от
"Зърно" - гр. Лом
кв. 37-а УПИ: ІІІ
09.12.1991 г.
СО"Зърнени храни" София

66

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
ул."Белограчишко
шосе" № 4 кв. 262 и
251 УПИ:

67

Протокол №
15/07.09.1972 г. на
ИК на ГНС Монтана / Берковица / Берковица; Заповед
гр.Берковица / Адрес: № РДул."А.
1545/02.08.1995 г.
общински парцел
Страшимиров"№ 2 кв. Общ. съвет 131 УПИ: ХІ
Берковица; Протокол
№ 14.04.1997 г.
между БКС и РДВР Берковица

ПМС №
176/05.09.1991 г.;
Разделителен
протокол от
09.12.1991 г. на
СО"ЗХФП" - София

ЗФК"23-ти септември" и
"Зърно" гр. Лом

"Зърнени храни"ЕАД гр. Лом
Зърнобаза с. Медковец - 3200 кв.м. за 547200 лв.
Силоз - 600 кв.м 1М - 1970 г. - 1212361 лв.
Покрита площадка 320 кв.м - 1970 г. - 35668 лв.

"Зърнени храни" ЕАД - Лом на
основание ПМС № 176/05.09.1991 г. и
чл. 148 ал.1 от ППЗДС

Складова база - гр. Лом - 10620 кв.м площ
Склад метален навес - 900 кв.м. 1М - 1952 г. - 96642 лв
Бобена станция - 260 кв.м 1М - 1952 г. - 26113 лв
Автокантар - 50т - 63 кв.м 1М - 1953 г. 30044 лв
Ремонтна работилница - 152 кв.м - 1М - 1979 г. - 15804 лв.

Правно основание: Имотът се
стопанисва и управлява от
ЕАД"Зърнени храни" гр. Лом на
основание ПМС № 176/05.09.1991 г. и
Разделителен протокол от 09.12.1991
г. на СО"ЗХФП" - София

ЕАД "Зърнени храни" гр. Лом на
основание чл. 148 ал.1 от ППЗДС

Сграда - 495 кв.м. - 3 МСЖ
мазе - 206 кв.м за РСПО
І и ІІ етаж 495 кв.м всеки за РСПО
ІІІ етаж - 495 кв.м. за БКС

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от ОУ на МВР
- Монтана Райнна противопожарна
служба гр. Берковица на основание
Заповед № РД-15-1545/02.08.1995 г.
на ИК на ГНС - Берковица

Имотът е включен в капитала на ОУ на
МВР - гр. Монтана на основание чл.
147 ал.1 от ППЗДС

№ 96 /
10.07.1997

№ 104 /
28.07.1997

№ 105 /
28.07.1997

№ 106 /
28.07.1997

№ 107 /
28.07.1997

№ 108 /
28.07.1997

№ 113 /
22.08.1997
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Панайот Хитов"
№ 15-а кв. 54 УПИ:
ІV

Заповед № РД-1434/16.04.1996 г. на
Министерство на
образованието,
науката и
технологиите

СПТУ"ИС - Пеньо Пенев"
гр. Монтана

Техникум по строителство - гр. Монтана
обща площ - 19310 кв.м. Застроено 3911 кв.м.
Училищна сграда - 682 кв.м. - 3М - 1969 г.
Физкултурен салон - 480 кв.м. - 1М - 1969 г.
Учебна работилница 696 кв.м - 1М - 1969 г.
Кухненски блок - 598 кв.м - 1М - 1970 г.
Пансион "Б" - 661 кв.м - 4М - 1972 г.

СП"Агрострой" с. Ерден

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден
"Ремонтно - складова база" с. Ерден
Терен - 67009 кв.м - 1005000 лв
ГСМ - 57 кв.м - 1М - 75 г.
Столова и баня - 278 кв.м - 1М - 74 г.
Тоалетна - 22 кв.м - 1М - 74 г.
Гаражи с работилници - 580 кв.м - 1М - 72 г.
Складове - 229 кв.м - 1М - 78 г.
Подпорни стени - 240 кв.м - 79 г.
Трафопост - 19 кв.м 1М - 70 г.
Ел. табло - 13 кв.м 1М -78 г.
Водоем - 49 кв.м СБ- 78 г.
Канцелария - 202 кв.м 4М - 70 г.
Склад резервни части - 133 кв.м 1СБ - 78 г.
Тоалетна - 15 кв.м 1М - 80 г.
Пътища и площадки - 15070 кв.м - 78 г.

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден общ.
Бойчиновци на основание Заповед №
ЕАД - 144/19.06.1996 г. на МЗХП чл.
148 ал. 1 от ППЗДС

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден общ. Бойчиновци
земя - 194,32 кв.м за 5590 лв.
Административна сграда - 213,7 кв.м - 1М; 1978 г. за 233856 лв.
1. Сутерен - мазета- 2 бр. - 29,60 кв.м
2. І-ви етаж - 12 бр. стаи - 181 кв.м, коридор - 28,84 кв.м, стълбище - 4,20 кв.м

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден общ.
Бойчиновци на основание Заповед №
ЕАД - 144/19.06.1996 г. на МЗХП и чл.
148 ал. 1 от ППЗДС

76

Монтана /
Бойчиновци / с.Ерден
/ Адрес: извън
регулация в
местността
"Градището" кв.
УПИ:

Протокол 04.12.1995
г. "Екоагрострой" с.
Ерден
Заповед № ЕАД144/19.06.1996 г. на
МЗХП
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул."Ал.
Стамболийски"№ 30
кв. 138 УПИ: І

Заповед №
521/15.07.1976 г. ГНС
- Михайловград
държавен имот
Заповед № ЕАД144/19.06.1996 г. на
МЗХП

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

Заповед № ХХІ-3768
МЗХП/07.12.1977 г.
Решение № КЗАПК - Михайловград, а след
Баластриера на "Екоагрострой"ЕАД с. Ерден
3/10.03.1978 г.
това "Екоагрострой" ЕООД
в землището на с. Долно Белотинци - 168950 кв.м - 1267125 лв.
Заповед № ЕАДс. Ерден
144/19.06.1996 г. на
МЗХП
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Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството на
основание ПМС № 77/30.03.1960 г.

Техникум по строителство - гр.
Монтана на основание чл. 148 ал. 3

"Екоагрострой"ЕАД с. Ерден общ.
Бойчиновци на основание Заповед №
ЕАД - 144/19.06.1996 г. на МЗХП
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Протокол 04.12.1995
г.
Монтана /
"Екоагрострой"ЕООД
Бойчиновци / с.Ерден
с. Ерден
СП"Агрострой" с. Ерден
/ Адрес: местност
Заповед № ЕАД"Скърчо" кв. УПИ:
144/19.06.1996 г. на
МЗХП

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден общ. Бойчиновци
Площадка "Каменна кариера" гр. Бойчиновци
Терен - 117314 кв.м - 1005000 лв.
Будка с трафопост - 6 кв.м 1М - 81 г.
Кантар - 46 кв.м 1М - 80 г.
Машинно отделение - 321 кв.м 2МЖБ - 82 г.
ТСИ - АС част - 161 кв.м СБ - 82 г.
Каменни кариери 64372 кв.м - 82 г.
Път с площадки - 35165 кв.м - 82 г.
ЖП коловоз - 4540 кв.м - 82 г.
Трафопост - 9 кв.м - 78 г.

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден общ.
Бойчиновци на основание Заповед №
ЕАД - 144/19.06.1996 г. на МЗХП чл.
148 ал. 1 от ППЗДС
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Протокол 04.12.1995
Монтана / Монтана / г.
с.Долно Белотинци / "Екоагрострой"ЕООД
Адрес: в местността с. Ерден
СП"Агрострой" с. Ерден
до ЖП линия с. Ерден Заповед № ЕАДкв. УПИ:
144/19.06.1996 г. на
МЗХП

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден общ. Бойчиновци
"ТМСИ и бетонов възел" с. Д. Белотинци община Монтана - 15200 кв.м.
Помпа с кладенец - 25 кв.м - 1982 г. - 4000 лв.
Силов бет. възел - 18 кв.м - 1982 г. - 110000 лв.
Бетонови фундаменти - 18 кв.м - 1982 г. - 4800 лв.
Пресевна - АС-част - 33 кв.м - 1982 г. - 12850 лв.
Команден пункт - 26 кв.м - 1982 г. - 4400 лв.
Пътища с площадка - 61088 лв.

"Екоагрострой"ЕООД с. Ерден общ.
Бойчиновци на основание Заповед №
ЕАД - 144/19.06.1996 г. на МЗХП чл.
148 ал. 1 от ППЗДС
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Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес:
чл. 10б, ал. 4 от
парцел ХVІІ съгласно
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 3
парцеларен плон на
от ППЗСПЗЗ;
стопански двор гр.
Брусарци кв. УПИ:

Стопански парцел от 1,007 дка
категория четвърта
представляващ прилежащ терен към къща /битовка/ от 156 кв.м.

на сградата - МТС Брусарци
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Построен от РДСК Монтана съгласно
Монтана / Монтана /
протокол
гр.Монтана / Адрес:
обр.16/27.09.1996 г. ул."Трети март" № 62
в/у терен придобит с
кв. 144 УПИ: ХХХІ
крепостен акт от 1905
г. и ПМС № 165/53 г.
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Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
Заповед №
местност "Виняшки
270/15.05.1990 г. на
дол", парцел № 5 от
МЗХП
масив № 294 кв.
УПИ:

Държавата
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Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
извън регулаци,
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 3
парцел ІІ на
от ППЗСПЗЗ;
стопански двор кв.
УПИ:

Ликвидационния съвет на
ТКЗС гр. Брусарци

91

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
Монтана / Георги
Заповед № 969/970 от
Дамяново / с.Еловица 16.09.1935 г. за
/
/ Адрес: кв. 35 УПИ: одобрен регулационен
план

ТЕРЕН ЗА СТОПАНСКИ ДВОР - 5685 кв.м.
/отреден терен на организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
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чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
Заповед №
Монтана / Георги
80/15.01.1971 г. за
Дамяново / с.Георги
одобряване на регул. /
Дамяново / Адрес: кв.
план и Удостоверение
34 УПИ: ХІVА
№ У-88/24.04.1997 г.
на Общ. Г.Дамяново

Дворно място - 23 900 кв.м
/отреден терен на организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

№ 121 /
03.10.1997
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Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 3
"Крушата", парцел
от ППЗСПЗЗ;
9002 кв. УПИ:

ЛИКВИДАЦИОНЕН
СЪВЕТ НА ТКЗС ГР.
БЕРКОВИЦА ЗА
СГРАДАТА

СТОПАНСКИ ПАРЦЕЛ ОТ 1,654 ДКА.
КАТЕГОРИЯ НА ЗЕМЯТА V
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ "ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ТРАФОПОСТ"

№ 127 /
04.11.1997
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Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
парцел 2 кв. УПИ:

Предприятие за обслужващи Стопански парцел от 2,002 дка
дейности гр. Монтана - за
категория ІV
сградата
представляващ прилежащ терен към складова база и бензиностанция
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Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
м."Долните ливади",
Разпореждане №
извън регулация, кв.
82/23.8.93 г. на МС
85, кадастр.№ 116 по
плана за
земеразделяне - 1994
г. кв. УПИ:
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местност "Парта",
извън регулация,
парцел 198 по плана
за земеразделяне кв.
УПИ:

№ 115 /
03.09.1997

№ 116 /
05.09.1997

№ 118 /
02.10.1997

№ 119 /
02.10.1997

№ 120 /
02.10.1997

№ 133 /
10.11.1997

№ 134 /
10.11.1997

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 3
от ППЗСПЗЗ;

Решение №
9/18.12.1973 г.

Административна сграда - разгъната застроена площ 1483 кв.м;сутерен и 3 етажа;
монолитна; построена 1996 г.
- гаражи 3 бр. , застроена площ 80 кв.м
- дворно място - парцел от 676 кв.м

Обект "Опитна станция по сортоизпитване" състояща се от:
- дворно място - 4600 кв.м
- Битова лаборатория от 155 кв.м, 1 ет., масивна, построена през 1954 г.
- Склад № 1 - 150 кв.м, 1 ет., масивна, п.1973 г.
- Склад № 2 - 300 кв.м, 1 ет., масивна, п.1979 г.
- Склад № 3 - 132 кв.м, 1 ет., масивна, п.1978 г.

Заповед № 111 / Дата:25.05.2006 изцяло отписан;

РДСК - Монтана на основание
протокол обр. 16, Крепостен акт от
1953 г.; ПМС № 165/1953 г.; Решение
355/1996 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на Държавна сортова
комисия - Опитна станция по
сортоизпитване - с. Медковец на
основание Заповед № 270/15.05.1990
г. на МЗХП.

Стопански парцел от 3,037 дка
категория на земята ІІІ
представляващ терен към птичарник /дарак/

/

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ЛЕХЧЕВО-1" в т.ч.:
- парцел - обща площ 5,468 дка
- ПС"Лехчево-1" - нова сграда - застроена площ 157,33 кв.м, 1 ет., масивна, п. 1963 г.
- ПС"Лехчево-1" - стара сграда - застроена площ 79,2 кв.м, 1 ет., масивна, п. 1960 г.
- клозет външен - застроена площ 5,5 кв.м, 1 ет., масивна, п. 1967 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон Монтана на
основание Решение № 453/19.05.94 г.
на Окръжен съд Монтана

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд
Монтана.

/

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "МОНТАНА" в т.ч.:
- терен - обща площ 13 170 кв.м;
- Сграда на ПС"МОНТАНА" - застр. площ 523 кв.м, 1 ет., масивна, п. 1988 г.;
- Складови помещения - застр. площ 194,49 кв.м, 1 ет., монолитна, п. 1982 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни системи"
ЕАД - клон Монтана на основание
Решение № 453/19.05.1994 г.

"Напоителни системи" ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.1994 г.

№ 136 /
19.11.1997

№ 138 /
19.11.1997

№ 139 /
19.11.1997

№ 141 /
24.11.1997

№ 142 /
24.11.1997

№ 143 /
24.11.1997

№ 144 /
24.11.1997

№ 145 /
27.11.1997
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З-д № ІХ-352/30.06.73
г. на Министерство на
Монтана / Чипровци / земеделието и хран.
с.Челюстница / Адрес: промишленост; Реш.
/
извън регулация кв.
№ КЗ-9/08.08.77 г. на
УПИ:
МЗХП и Реш. № КЗ14/17.11.80 г. на
Комисия за земята

КАРИЕРА "ЧЕЛЮСТНИЦА" в т.ч.:
- отвално пространство - 25 дка;
- терен за промплощадка и подобрения - 25 дка;
- ремонтно-механична работилница с канцелария и склад - застр. площ 21 кв.м, 1 ет.,
монолитна, 1981 г.;
- компресорно - застр. площ 52 кв.м, 1 ет., монолит., 1988 г.;
- столова и кухня - застр. площ 225 кв.м, 1ет., монолитна, 1985 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Монолит "ЕАД - гр.
Монтана на основание З-д № РД-1731/17.06.91 г. на Министъра на
индустрията, търговията и услугите

"Монолит "ЕАД - гр. Монтана на
основание З-д № РД-17-31/17.06.1991
г.

АПТЕКА в сутерена на жилищен блок - 340 кв.м, ЖБЕ, в т.ч.:
- Аптека № 1 - 290 кв.м 735 320 лв;
- Нощна аптека - 50 кв.м, 126 780 лв.

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "ФАРМА-М"АД - гр.
Монтана - еднолично акционерно
дружество с държавно имущество на
основание Решение от 16.06.1992 г. на
Окръжен съд Монтана.

"ФАРМА-М"АД - гр. Монтана на
основание Решение от 16.06.1992 г. на
Окръжен съд Монтана.
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Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
ул."Славянска" № 12
кв. 84 УПИ: І
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Решение на ИК на
СОбНС с. Винище,
прието с Прот. № 1 от
Монтана / Монтана / 28.01.71 г.; Решение
с.Винище / Адрес: кв. № 31/16.06.1973 г. на /
39 УПИ: І
ИК на ОбНС с.
Винище, прието с
Прот.№ 8/16.06.1973
г.

МЕХАНИЧЕН ЦЕХ с. Винище, в т.ч.:
1. Терен на площадката - обща площ 15375 кв.м;
2. Механичен цех - включва механичен и метален цех - застр. пл. 1083 кв.м, 1 ет.,
Правно основание:Имотът е
монолитна, 1986 г.;
предоставен за стопанисване и
3. Нови халета - включва произв. сграда, бояджийски и галваничен цех - 1890 кв.м, масивна управление на "ПИМА"ЕАД мет.н.к., 1988 г.;
Монтана на основание Решение №
4. Котелно с трафопост - 168 кв.м, масивна, 1 ет., 1984 г.;
83/02.06.1989 г. на МС
5. Компресорна станция - 90 кв.м, масивна, 1 ет., 1984 г.;
6. Горивно стопанство - 72 кв.м, масивна, 1 ет., 1988 г.;
7. Портиерна - 15 кв.м, 1 ет., масивна.
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чл. 45, ал. 3 от
ППЗСПЗЗ; Протокол
Монтана / Георги
от 1994 г. на Комисия
Дамяново / с.Меляне /
/
за определяне на
Адрес: кв. УПИ:
прилежаща земя към
сгради и съоръжения

Стопански двор на "Рибарници за пъстърва", целият - 19800 кв.м
/Прилежащ терен на сгради и съоръжения на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес:
м."Помеждинска
бара", на 1,5 км от с.
Помеждин кв. УПИ:

чл. 45, ал. 3 от
ППЗСПЗЗ; Протокол
от 1994 г. на Комисия
за определяне на
/
прил. площи земя към
сградите и
съоръженията

Стопански двор на "Горен овчарник" за 320 овце, целият - 4800 кв.м, в т.ч.:
- застроена площ - 503 кв.м
/Прилежащ терен на постройки и съоръжения на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 45, ал. 3 от
ППЗСПЗЗ; Протокол
от 1994 г. на Комисия
/
за определяне на
прилежаща земя към
сгради и съоръжения

Прилежаща площ към ВЕЦ "Г. Дамянов" - 2404 кв.м
/Прилежащ терен към постройки на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес: на
2 км от с. Помеждин
кв. УПИ:

чл. 45, ал. 3 от
ППЗСПЗЗ; Протокол
от 1994 г. на Комисия
/
за определяне на
прилежащи земи към
сгради и съоръжения

Стопански двор на "Долен овчарник" за 500 овце, целият - 7 500 кв.м,
в т.ч. застроена площ - 465 кв.м
/Прилежащ терен на постройки на организации по § 12 от ЗСПЗЗ/

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 43 УПИ:

Решение №
3457/28.08.1981 г. на н-ци на Милен Захариев и нОбНС - Вършец и
ци на Савета Николчова
плат. нареждане до
Захариева от гр. Вършец
БНБ - Монтана

ПОЧИВНА СТАНЦИЯ НА "МОНОЛИТ" ЕАД:
- дворно място - общо 275 кв.м представляващо 1/2 част от парцел пл.№ 725 в кв. 43 по
плана на гр. Вършец;
- сграда - застроена площ 73 кв.м, полумасивна, 2 етажа, 1932 г.
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Заповед №
65/03.03.1987 г. на
ОбНС

/

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "МОНОЛИТ" ЕАД Монтана на основание Заповед № РД17-31/17.06.1991 г. на Министъра на
индустрията, търговията и услугите.

"ПИМА"ЕАД - Монтана на основание
Разпореждане № 64/11.05.1992 г. на
МС и Решение от 26.06.1992 г. на
Михайловградски окръжен съд.

"МОНОЛИТ" ЕАД - Монтана на
основание Заповед № РД-1731/17.06.1991 г. на Министъра на
индустрията, търговията и услугите.

№ 146 /
02.12.1997

№ 148 /
17.12.1997

№ 149 /
17.12.1997

№ 152 /
19.12.1997

№ 156 /
10.01.1998

№ 157 /
10.01.1998

№ 158 /
10.01.1998

№ 159 /
10.01.1998
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Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
м."Рибине", кв. 155,
кадастрален № 140 по
плана за
земеразделяне от 1994
г. кв. УПИ:

Разделителен
протокол от 23.ІІ.1989
г. м/у СП "Водно
/
стопанство" и ЕП
"Хидромелиорации"
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Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес:
местност "Рупите" кв.
УПИ:

Разделителен
протокол от 23.ІІ.1989
г. м/у СП "Водно
/
стопанство" и ЕП
"Хидромелиорации"

120

Разделителен
Монтана / Монтана /
протокол от 23.ІІ.1989
гр.Монтана / Адрес:
г. м/у СП "Водно
/
кв. Кошарник кв. 261
стопанство" и ЕП
УПИ: ІІ
"Хидромелиорации"

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ЛЕХЧЕВО-4" в т.ч.:
- терен - 1950 кв.м
- сграда на помпена станция - 77,06 кв.м, 1 ет., масивна, 1963 г.
- склад - 21,7 кв.м, 1 ет., масивен

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон гр. Монтана на
основание Решение № 453/19.05.94 г.
на Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд Монтана.

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "БЕЛИ БРОД - 1" в т.ч.:
- терен - 530 кв.м
- сграда на ПС - 130,56 кв.м, 1 ет., масивна, 1963 г.
- склад - 29,45 кв.м, 1 ет., масивна сграда

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон Монтана на
основание Решение № 453/19.05.94 г.
на Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.1994 г. на Окръжен съд Монтана- фирмено отделение.

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "КОШАРНИК" в т.ч.:
- парцел - 1521 кв.м
- сграда на ПС"Кошарник" - застр. площ 214,35 кв.м, 1 ет., масивна, 1987 г.
- склад - застр. площ 33,75 кв.м, 1 ет., масивна сграда

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
"Напоителни системи"ЕАД - клон
Заповед № РД-14-3 / Дата:25.1.2011 г.
управление на "Напоителни
Монтана на основание Решение №
- частично отписан
системи"ЕАД - клон Монтана на
453/19.05.1994 г.
основание Решение № 453/19.05.94 г.

123

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: местността
"Върха" кв. УПИ:

Заповед №
27703.05.85 г. на
ОНС - Михайловград;
Протокол от
/
09.04.1985 г.;
Протокол от
28.10.1992 г.

ДЪЖДОВАЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ВЪРХА" командна сграда - 69,0 кв.м
МС, 1 етаж, построена 1992 г.
терен - 1724 кв.м

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон Монтана

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение на
Софийски градски съд от 08.12.1993 г.

126

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
м."Кошан", кв. 150,
кадастрален № 64 по
плана за
земеразделяне от 1994
г. кв. УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
Разделителен
протокол от
23.02.1989 г. м/у СП
/
"Водно стопанство" и
ЕП
"Хидромелиорации"
на ДМА

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ЛЕХЧЕВО-6" в т.ч.:
- прилежащ терен - 1540 кв.м
- сграда на ПС - 109,85 кв.м, 1 ет., масивна, 1963 г.
- склад - 13,75 кв.м, 1 ет., масивна;
- външен клозет - 1 ет., масивна;

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон гр. Монтана на
основание Решение № 453/19.05.1994
г. на Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд Монтана - фирмено отделение.

127

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. 34 УПИ: ХVІІ

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
Разделителен
протокол от
23.02.1989 г. м/у СП
/
"Водно стопанство" и
ЕП
"Хидромелиорации"
на ДМА

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ГРИМШИН-1" в т.ч.:
- дворно място - 1000 кв.м
- сграда на ПС - 127,5 кв.м, 1 ет., масивна, 1963 г.
- склад - 24,7 кв.м, масивна, 1 ет., ;

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон гр. Монтана на
основание Решение № 453/19.05.1994
г. на Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд Монтана - фирмено отделение.

127

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
/извън регулация/, кв.
31, кадастр.№ 4 по
плана за земеразд. от
1994 г. кв. УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
Протокол от
23.02.1989 г. м/у СП
"Водно стопанство" и /
ЕП
"Хидромелиорации"
на ДМА

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ГРИМШИН-2" в т.ч.:
- прилежащ терен - 2800 кв.м
- сграда на ПС - 47,2 кв.м, 1 ет., масивна, 1963 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон гр. Монтана на
основание Решение № 453/19.05.1994
г. на Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд Монтана - фирмено отделение.

127

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес: м.
"Точилото", кв. 37,
кад №№ 16, 17 и 18
по плана за
земеразделяне от 1994
г. /извън регулация/
кв. УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
Разделителен
протокол от
23.02.1989 г. м/у СП
/
"Водно стопанство" и
ЕП
"Хидромелиорации"
на ДМА

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ГРИМШИН-3" в т.ч.:
- прилежащ терен - 3000 кв.м
- сграда на ПС - 61 кв.м, 1 ет., масивна, 1966 г.
- склад - 21 кв.м, 1 ет., масивна;
- изравнител "Бандерата" - 7000 кв.м, 1963 г.;

Правно основание:Имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на "Напоителни
системи"ЕАД - клон гр. Монтана на
основание Решение № 453/19.05.1994
г. на Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд Монтана - фирмено отделение.

№ 160 /
22.01.1998

№ 162 /
29.01.1998

№ 163 /
29.01.1998

№ 165 /
29.01.1998

№ 164 /
29.01.1998

"ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ", в т.ч.:
- прилежащ терен - 19400 кв.м;
- администр. сграда със столова - 168 кв.м, 2 ет., монол., 1971 г.
- гатерно-банцикарен участък - 972 кв.м, 1 ет., монол., 1967 г.
- сграда за ширпотреба - 1110 кв.м, 1ет. монол., 1968 г.
- производствен участък - 420 кв.м, 1ет., метална к., 1971 г.
- склад № 1 към цех 1400 - 240 кв.м, 1 ет., метална сводова конструкция по сист. СК"79
/Холандски тип/, 1984 г.
- склад № 2 към цех 1400 - 300 кв.м, 1 ет., метална сводова конструкция по сист. СК"79
/Холандски тип/, 1984 г.
- парокотелно и сушилна - 330 кв.м, 1ет., монолитна, 1968 г.
- сушилни камери - 94 кв.м и 90 кв.м, 1 ет., монол., 1982 г.
- навес метален - 265 кв.м, 1 ет., метална констр., 1971 г.;
- склад ГСМ - 73 кв.м, 1 ет., монолитна, 1971 г.
- парна централа (нова) - 210 кв.м, 2 ет. стомано-бет. носеща к. и метална к. на ІІ ет., 1993 г.
- трафопост - 20 кв.м, 1 ет., монолитна, 1971 г.

128

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; Решение № 5
от Протокол №
1/1983 г. на ИК на
Монтана / Берковица /
ОНС - Михайловград, Промкомбинат "Труд" гр.
с.Бързия / Адрес: м.
Решение от 31.08.92 Берковица
"Ленищата" кв. УПИ:
г. на
Михайловградски
Окр. съд - ф.о. по
ф.д.№ 1705/1992 г.

130

чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
Разделителен
протокол от
Монтана / Монтана / 23.02.1989 г. м/у СП
с.Клисурица / Адрес: "Водно стопанство" и
ДЗС "Родопа" - с. Винище
/извън регулация/ кв. ЕП
УПИ:
"Хидромелиорации"
на ДМА;
Разпореждане на МС
№ 82/23.05.1993 г.

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "КЛИСУРИЦА" в т.ч.:
- терен - 600 кв.м;
- сграда на помп. станция - 59,73 кв.м, 1 ет., масивна, 1967 г.

Правно основание:"Напоителни
системи"ЕАД - клон Монтана с
Решение № 453/19.05.1994 г. на
Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд гр.
Монтана - фирмено отделение.

131

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: м.
"Стрижен геран", кв.
89, кад. № 218 по
плана за
земеразделяне от 1994
г. /извън регулация/
кв. УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
Разпореждане на МС
№ 82/23.05.1993 г.;
решение от
08.12.1993 г. на
Софийски градски
съд по ф.д.№
1798/1991 г.

КАНТОН "ГЕЛОВА МОГИЛА" в т.ч.:
- терен - 190 кв.м;
- кантон - 15,75 кв.м, 1 ет., масивна, 1980 г.

Правно основание:"Напоителни
системи"ЕАД - клон Монтана с
Решение № 453/19.05.1994 г. на
Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд гр.
Монтана - фирмено отделение.

133

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес:
м."Мекишака", кв.
1505, кадастрален №
64 по плана за
земеразделяне от 1994
г. кв. УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
Разделителен
протокол от
23.02.1989 г. м/у СП
"Водно стопанство" и
ЕП
"Хидромелиорации"
на ДМА;
Разпореждане на МС
№ 82/23.05.1993 г.;

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "БЕЛИ БРОД-2" в т.ч.:
- терен - 7040 кв.м;
- сграда на помпената станция - 111,22 кв.м, 1 ет., масивна, 1963 г.
- изравнител пред помпената станция- 1836 кв.м, 1963 г.

Правно основание:"Напоителни
системи"ЕАД - клон гр. Монтана с
Решение № 453/19.05.1994 г. на
Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана с Ршение № 453/19.05.94 г. на
Окръжен съд - Монтана - фирмено
отделение.

132

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес: м.
"Слатината", по плана
за земеразделяне от
1997 г. /извън
регулация/ кв. УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
Разпореждане на МС
№ 82/23.05.1993 г.;
Решение от
08.12.1993 г. на
Софийски градски
съд по ф.д.№
1798/1991 г.

КАНТОН "СЛАТИНА" в т.ч.:
- терен - 276 кв.м;
- кантон - 21,35 кв.м, 1 ет., масивна, 1980 г.

Правно основание:"Напоителни
системи"ЕАД - клон Монтана с
Решение № 453/19.05.1994 г. на
Окръжен съд Монтана - фирмено
отделение

"Напоителни системи"ЕАД - клон
Монтана на основание Решение №
453/19.05.94 г. на Окръжен съд гр.
Монтана - фирмено отделение.

Правно основание:"ПИМА" ЕАД КЛОН БЪРЗИЯ с. Бързия Решение от
31.08.1992 г. на Михайловградски
окръжен съд по ф.д.№ 1705/1992 г.

"ПИМА" ЕАД - гр. Монтана
Решение на Окръжен съд Монтана по
ф.д.№ 1293/1992 г.

№ 168 /
02.02.1998

№ 170 /
10.02.1998

№ 179 /
17.03.1998

№ 180 /
17.03.1998

№ 188 /
27.04.1998

№ 198 /
07.05.1998

136

Монтана / Берковица /
с.Костенци / Адрес:
стопански двор № 1,
околовръстен полигон чл. 10 б, ал. 5 от
на с. Костенци, пар. 3, ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 3
масив 10 по плана за от ППЗСПЗЗ;
земеразделяне от 1994
г. (извън регулация)
кв. УПИ:

ТКЗС "Ягода" - с. Комарево

Стопански терен (земя Х категория) - 1390 кв.м
(прилежащ терен на организация по §12 от ЗСПЗЗ към склад за зърно)

"МЕХАНИЧЕН ЦЕХ", В Т.Ч.:
- прилежащ терен - 18 809 кв.м;
- пропуск - 10 кв.м, 1 ет., монолитна, 1983 г.;
- механичен цех - 1953 кв.м, 1 ет., масивна, 1986 г.;
- трафопост - 118 кв.м, 1 ет., монолитна, 1984 г.;
- помпена станция - 10 кв.м, 1 ет., монолитна, 1985 г.
- компресорна станция - 112 кв.м, 1 ет., масивна, 1984 г.;
- битовка, стругарно и столова - 282 кв.м, 1 ет., масив., 1983 г.;
- склад за въглища - 52 кв.м, 1 ет., монол., 1983 г.;

138

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. 180 УПИ: VІ

147

чл. 10 от Закона за
народната просвета,
чл. 1, ал. 1 и 3 от
ППЗНП; Нотар. акт за
дарение дело
Монтана / Лом /
527/1932 г., том ІІІ, №
Ломско женско
гр.Лом / Адрес: ул.
121; ПМС №
благотворително дружество
"Димитър Ангелов" № 151/1993 г. и
"Милосърдие"
5 кв. 113 УПИ: І
Протокол от
08.ІХ.1993 г. между
Кмета на община Лом
и Министъра на
науката и
образованието

ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ "МИЛОСЪРДИЕ", в т.ч.:
1. Парцел - обща площ 2060 кв.м;
2. Основна сграда - 364 кв.м, 3 ет., масивна, 1940г., състояща се от сутерен, І-ви и ІІ-ри етаж;
3. Склад - 37,50 кв.м, 1 ет., масивна;
4. Тоалетна - 148 кв.м, 1 ет., масивна;
5. Склад - 80 кв.м, 1 ет., масивна, 1940 г.;
6. Трансформатор - 20 кв.м, 1 ет., масивна;

148

Монтана / Лом /
с.Добри дол / Адрес:
пар. 1, масив І по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 3
стопански двор, м.
от ППЗСПЗЗ;
"Над село" (извън
регулация) кв. УПИ:

ТКЗС - с. Сливата (на
сградата)

Стопански терен (земя VІ категория) - 3900 кв.м
(прилежащ терен на организация по §12 от ЗСПЗЗ към телчарник)

152

Монтана / Вършец /
с.Драганица / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
м. "Банчов дол" пар. ІІ
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
по парц. план на
от ППЗСПЗЗ;
стопанския двор кв.
УПИ:

-

Стопански терен (земя VІІ категория) - 1505 кв.м
(прилежащ терен на организация по §12 от ЗСПЗЗ към масивна сграда - инструментален
цех)

157

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
парцел 31 по
парцеларния план на
землището кв. УПИ:

ПОД гр. Монтана - на
сградата

Стопански терен (земя ІV категория) - 12160 кв.м
(прилежащ терен на организация по §12 от ЗСПЗЗ към работилница на ПОД гр. Монтана.

АЗ"Аврам Стоянов" гр.
Монтана

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:"ПИМА" ЕАД - гр.
Монтана с Решение на МС № 83 от
02.06.1989 г.

Правно основание:ДДЮ
"МИЛОСЪРДИЕ - гр. Лом ПМС №
151/04.08.1993 г. и Протокол от
08.09.1993 г.

"ПИМА" ЕАД - гр. Монтана с РМС №
83 от 02.06.1989 г.

Заповед № РД 02-14-790 /
Дата:17.8.2007 г. - изцяло отписан

№ 205 /
26.05.1998

№ 206 /
26.05.1998

№ 207 /
26.05.1998

№ 208 /
26.05.1998

№ 209 /
26.05.1998

№ 210 /
05.06.1998

159

Реш. на ИК на ГНС Мих-град (Протокол
от 13.Х.1954 г.);
Монтана / Берковица / Заповед №
гр.Берковица / Адрес: 173/26.Х.90 г.;
(до жп. линията),
Решение №
/
извън регулация кв.
1132/17.11.1994 г. на
УПИ:
Окр. съд Монтана;
Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на
МЗГАР

159

Реш. на ИК на ГНС Мих-град (Протокол
от 13.Х.1954 г.);
Монтана / Лом /
Заповед №
с.Орсоя / Адрес: имот 173/26.Х.90 г.;
№ 2 по кадастр. план, Решение №
ДЗС "Сливата" - на земята
местн. "Блатото" кв. 1132/17.11.1994 г. на
УПИ:
Окр. съд Монтана;
Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на
МЗГАР

159

Решение № КЗ1/12.02.76 г. на
Комисия за земята
Монтана / Брусарци / към МС; Заповед №
гр.Брусарци / Адрес: 173/26.Х.90 г.;
извън регулация
Решение №
/
(бивши глинени
1132/17.11.1994 г. на
кариери) кв. УПИ:
Окр. съд Монтана;
Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на
МЗГАР

159

Решение №
87/16.03.72 г. на МС;
Заповед №
Монтана / Лом /
173/26.Х.90 г.;
с.Орсоя / Адрес: имот
Решение №
№ 3 по кадастр. план,
ДЗС "Сливата" - на земята
1132/17.11.1994 г. на
местн. "Блатото" кв.
Окр. съд Монтана;
УПИ:
Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на
МЗГАР

159

Решение №
87/16.03.72 г. на МС;
Заповед №
Монтана / Лом /
173/26.Х.90 г.;
с.Орсоя / Адрес: имот
Решение №
№ 1 по кадастр. план,
ДЗС "Сливата" - на земята
1132/17.11.1994 г. на
местн. "Блатото" кв.
Окр. съд Монтана;
УПИ:
Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на
МЗГАР

160

чл. 2, ал. 1 от
Постановление №
176/05.09.91 г.
(Приложение № 286),
Монтана / Монтана / Решение от 13.02.92
с.Габровница / Адрес: г. на
кв. 76 УПИ: V
Михайловградски
окръжен съд по ф.д.№
2034/1991 г.
извлечение от с/ка
"ДМА" (201 и 203)

РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО, в т. ч.:
- терен - 353700 кв.м (върху 265 дка са обособени 11 бр. рибовъдни басейни)
- склад за фураж - 70 кв.м, 1 ет., масивна, 1970 г.;
- склад за фураж (сеновал)- 800 кв.м, 1 ет., масивна, 1980г.;
- админ. сграда - 109 кв.м, 2 ет., масивна, 1983 г., съст. се от :
а/ сутерен - зала, два склада, котелно;
б/ І-ви етаж - коридор, 4 стаи, тоалетна;
в/ ІІ-РИ ЕТАЖ - коридор, кухня, 4 стаи;

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, в т. ч.:
- терен - 3724 кв.м (прилежащ терен към помпена станция и трафопост)

РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО, в т. ч.:
- терен - 183000 кв.м
- склад за фураж - 1 ет., масивна;
- склад за фураж - 1 ет., паянтова (дървена);
(В терена са обособени рибовъдни басейни)

СТОПАНСКИ ДВОР, в т. ч.:
- терен - 17874 кв.м
- гараж - 223 кв.м, 1 ет., масивна, 1984 г. състои се от стая, склад и ремонтна зала;
- навес - 168 кв.м, 1 ет., масивна, 1984 г.;

РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО, в т. ч.:
- терен - 1131184 кв.м;
- кантон за пазач - 15 кв.м, 1 ет., масивна, 1985 г.
- кантон за пазач - 15 кв.м, 1 ет., масивна, 1985 г.
- кантон за пазач - 15 кв.м, 1 ет., масивна, 1985 г.
(В терена са обособени рибовъдни басейни)

дворно място - 1500 кв.м
Сграда за автокантар - 75 кв.м, 1 етаж, монолитна, 1960 г.;

"ИДЕЛА" ЕООД - ГР. МОНТАНА със
Заповед № 173/26.10.90 г. на МИП,
Решение № 1132/17.11.1994 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д.№
1132/1994 г., Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на МЗГАР и Решение от
20.05.98 г. на Окръжен съд Монтана по
ф.д.№ 1132/1994 г.

"ИДЕЛА" ЕООД - ГР. МОНТАНА със
Заповед № 173/26.10.90 г. на МИП,
Решение № 1132/17.11.1994 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д.№
1132/1994 г., Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на МЗГАР и Решение от
20.05.98 г. на Окръжен съд Монтана по
ф.д.№ 1132/1994 г.

"ИДЕЛА" ЕООД - ГР. МОНТАНА със
Заповед № 173/26.10.90 г. на МИП,
Решение № 1132/17.11.1994 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д.№
1132/1994 г., Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на МЗГАР и Решение от
20.05.98 г. на Окръжен съд Монтана по
ф.д.№ 1132/1994 г.

"ИДЕЛА" ЕООД - ГР. МОНТАНА със
Заповед № 173/26.10.90 г. на МИП,
Решение № 1132/17.11.1994 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д.№
1132/1994 г., Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на МЗГАР и Решение от
20.05.98 г. на Окръжен съд Монтана по
ф.д.№ 1132/1994 г.

"ИДЕЛА" ЕООД - ГР. МОНТАНА със
Заповед № 173/26.10.90 г. на МИП,
Решение № 1132/17.11.1994 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д.№
1132/1994 г., Заповед № РД-41166/14.04.98 г. на МЗГАР и Решение от
20.05.98 г. на Окръжен съд Монтана по
ф.д.№ 1132/1994 г.

ЕООД "Лом-ООД" - гр. Лом на
основание ПМС № 176/05.09.1991 г. Приложение № 268 към него и
решение от 13.02.1992 г. на
Михайловградски окръжен съд по ф.д.
№ 2034/1991 г.

№ 211 /
05.06.1998

№ 213 /
12.06.1998

№ 215 /
17.06.1998

№ 216 /
17.06.1998

№ 217 /
17.06.1998

№ 218 /
17.06.1998
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чл. 2, ал. 1 от
Постановление №
176/05.09.91 г.
(Приложение № 286),
Монтана / Монтана / Решение от 13.02.92
с.Габровница / Адрес: г. на
кв. 76 УПИ: ІІІ
Михайловградски
окръжен съд по ф.д.№
2034/1991 г.
извлечение от с/ка
"ДМА" (201 и 203)
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Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес:
парцел № 388 по
плана за
земеразделяне кв.
УПИ:

Решение № 112 от
Прот.№ 16/30.08.83 г.
на ИК на ОНС - Михград; Решение № КЗ4/23.03.84 г. от
Прот.№ 1/07.03.84 г.
и Решение № КЗ-6/ от
Протокол №
5/27.09.95 г. на
Комисия за земята
към МЗХП; Решение
от 20.09.91 г. на
Михаловгр. окръжен
съд по ф.д.№
1853/1991 г.

Дворно място - 1728 кв.м
Масивен склад с капац. 1000 т. - 75 кв.м, 1 етаж, монолитна констр., 1951 г.;

ЕООД "Лом-ООД" - гр. Лом на
основание ПМС № 176/05.09.1991 г. Приложение № 268 към него и
решение от 13.02.1992 г. на
Михайловградски окръжен съд по ф.д.
№ 2034/1991 г.

- производствен терен - 20000 кв.м;
- сграда спомагателен корпус - 720 кв.м, 1 ет., стоманобетонова конструкция, 1987 г.
- склад за инвентарни съоръжения - 350 кв.м, 1 ет., 1989 г.

ЕООД "ПЛАСТМАШ-ООД" С.
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО на основание
Заповед № РД-17-36 от 26.06.91 г. на
МИТУ с Приложение № 10 към нея,
Заповед № РД-17341/05.08.91 г. на
МИТУ и Решение от 20.09.91 г. на
Михайловградски окръжен съд по ф.д.
№ 1853/1991 г.
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Заповед № І475/03.03.81 г. на ЦС
на НАПС; Протокол
Монтана / Монтана / № 8 от 16.07.1987 г.
гр.Монтана / Адрес: за предаване на
пар.ХІ по парцеларен основни средства;
план на стоп. двор,
Протокол от ХІ.1997 МТС - Михайловград
отстояние от гр.
г. за прилежащи
Монтана - около 1 км. площи към сгради и
кв. УПИ:
съоръжения, Решение
№ 541/16.01.98 г. на
ОС Монтана по
ф.д.№ 541/1992 г.;

Машинен двор, в т.ч.:
- стопански терен - 9170 кв.м;
- централна ремонтна работилница - 1328 кв.м, 1ет., ЖБЕ, 1981 г.
- битова сграда - 242 кв.м, 1ет., масивна, 1988 г.;
- асфалтови площадки - 4 бр. с обща площ 7310 кв.м;

"МССУ - 90"ЕООД гр. Монтана на
основание Решение от 07.05.1992 г. на
Михайловградски Окр. съд, Решение
от 29.09.95 г. и Решение №
541/16.01.98 г. на окръжен съд
Монтана по ф.д.№ 541/1992 г.
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Монтана / Монтана /
с.Войници / Адрес:
пар.№ 10 по
възстановими стари
реални граници кв.
УПИ:

ТКЗС с. Студено Буче - на
сградата

Стопански терен - 7 490 кв.м
/Прилежащ терен към обект "Овцеферма" на организация по §12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Якимово /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Якимово / Адрес: кв.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Птицеферма" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ: ІVв

ТКЗС с. Якимово - на
сградата

Стопански терен - 9265 кв.м
/Прилежащ терен към сграда "Н-образен кокошарник" на организ. по §12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Якимово /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Якимово / Адрес: кв.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Птицеферма" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ: ІІІ

ТКЗС с. Якимово - на
сградата

Стопански терен - 12285 кв.м
/Прилежащ терен към сграда "Н-образен кокошарник" на организ. по §12 от ЗСПЗЗ/

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № 204 / Дата:14.07.2006 изцяло отписан;

№ 219 /
17.06.1998

№ 220 /
17.06.1998

№ 221 /
17.06.1998

№ 222 /
17.06.1998

№ 224 /
17.06.1998

№ 223 /
17.06.1998

№ 26 /
20.06.1998

165

Монтана / Якимово /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Якимово / Адрес: кв.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Птицеферма" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ: ІІ

ТКЗС с. Якимово - на
сградата

Стопански терен - 10962 кв.м
/Прилежащ терен към сграда "Н-образен кокошарник" на организ. по §12 от ЗСПЗЗ/

165

Монтана / Якимово /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Якимово / Адрес: кв.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Птицеферма" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ: І

ТКЗС с. Якимово - на
сградата

Стопански терен - 15530кв.м
/Прилежащ терен към сграда "Кокошарник" на организ. по §12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Якимово /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Якимово / Адрес: кв.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Стопански двор № 2"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ: ІІ

ТКЗС с. Якимово - на
сградата

Стопански терен - 4400 кв.м
/прилежащ терен към сграда "Краварник" на организация по §12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
пар.№ 8 по парц. план
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на Стопански двор №
от ППЗСПЗЗ;
1 (извън регулация)
кв. УПИ:

ТКЗС с. Комощица - на
сградата

СТОПАНСКИ ТЕРЕН - 3399 кв.м
/прилежащ терен към сграда "Обор за крави" на организация по §12 от ЗСПЗЗ/

165

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес: масив
№ 24 кв. УПИ:

ТКЗС с. Лехчево - на
сградата

СТОПАНСКИ ТЕРЕН /земя ІV категория/ - 453 кв.м
/прилежащ терен към масивна битова сграда на организация по §12 от ЗСПЗЗ/
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Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
пар.№ 7 по парц. план
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на Стопански двор №
от ППЗСПЗЗ;
1 (извън регулация)
кв. УПИ:

ТКЗС с. Комощица - на
сградата

СТОПАНСКИ ТЕРЕН - 4 733 кв.м
/прилежащ терен към сграда "Обор за крави" на организация по §12 от ЗСПЗЗ/

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

На основание
констативен протокол
Монтана / Брусарци /
с комисия от
гр.Брусарци / Адрес:
специалисти от
кв. УПИ:
Общински народен
съвет гр. Брусарци.

Сграда на дружество за ДФС "Локомотив - застроена площ 356 кв.м, етажност - ІІ,
конструкция - масивна, година на построяване - 1970 г.
Дворово място - 59 дка

Заповед № 478 и 577 / Дата:20.10.1998
- изцяло отписан;

Заповед № 479 / Дата:20.10.1998 изцяло отписан;

Заповед № 197 / Дата:13.07.2006 частично отписан;

№ 237 /
07.08.1998

№ 257 /
18.09.1998

№ 259 /
01.10.1998

170

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 7 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
на ЗППДОбП;
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чл.147 от ППЗДС;
Протокол №
20/02.12.59 г. Решение № 200 на ИК
на ГНС - Берковица;
Монтана / Берковица / актове (обр. 11 и 12)
гр.Берковица / Адрес: от 01.08.1960 г.,
кв. 87 УПИ: ІХ
стойностни сметки,
Заповед № РД-09-146
от 25.03.97 г.,
Удост.№ 40/16.09.98
г. от У-л на "Огоста
филм"
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§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП; писмо №
66-08-5272/08.11.90 г.
от Ген. директор на
ТУС - Михайловград
Монтана / Лом /
до ОбНС - Лом
с.Станево / Адрес: кв. относно преведени
20 УПИ: VІ
средства за
строителство;
разделит. Протокол от
29.11.1993 г. м/ду
"БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

"ПДНГ" - БАЗА МОНТАНА, в т.ч.:
1. Терен - 79000 кв.м;
2. Машинна работилница - 1971 кв.м, 1 ет., панелна, 1985/86 г.
3. Ковачно помещение - 156 кв.м, 1 ет., панелна, 1987 г.;
4. Цех фибростан - 218,5 кв.м, 1 ет., стом. констр., 1985/86 г.
5. Сграда автосервиз - 1103,6 кв.м, 1 ет., панелна, 1970/72 г.;
6. Сервизна работилница - 1078 кв.м, 1 ет., стом. к., 1972/74 г.;
7. Павилион магазин - 175 кв.м, 1 ет., панелна, 1985/86 г.;
8. Склад кислород - 47,4 кв.м, 1 ет., монолитна, 1980 г.;
9. Склад основни ср-ва - 961 кв.м, 1 ет., панелна, 1986 г.;
10. Склад ядкохранилище - 1657,5 кв.м, 1 ет., монолитна, 1986 г.;
11. Бояджийско хале - 102,6 кв.м, 1 ет., масивна, 1980 г.;
12. Склад стр. материали - 469,7 кв.м, 1 ет., монолитна, 1980 г.;
13. Склад за цимент - 225,5 кв.м, 1 ет., метална констр., 1981 г.;
14. Склад за цимент - 225,5 кв.м, 1 ет., метална констр., 1981 г.;
15. Склад ММП - рез.ч. - 596 кв.м, 1 ет., монолитно, 1988 г.;
16. Склад сглоб. метал - 426,3 кв.м, 1 ет. монолитно, 1987 г.;
17. ОКТП -сграда раб-ца - 237,15 кв.м, 1 ет., стоман. к., 1987/88 г.;
18. Навес Дърводелна - 2025 кв.м, 1 ет., дървен гредоред, 1987 г.;
19. Склад навес - 252 кв.м, 1 ет., стоман. констр., 1986/87 г.;
20. Цех за изпит. на сонд. тръби - 762,5 кв.м, 1 ет., панелна, 1965 г.;
21. Цех ел. техници - 612,5 кв.м, 1 ет., стом. констр., 1965 г.;
22. Естакада - стоманобет. конструкция;
23. Сграда стол - кухн. блок - 420 кв.м, 1 ет., монолитна, 1979/81 г.
24. Пакерен цех - 1480 кв.м, 1 ет., монолитна, 1987 г.;
25. Лаборат. корпус - адм. - 408 кв.м, 6 ет., монолитно, 1980/84 г.;

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И
ГАЗ" ЕАД ГР. ПЛЕВЕН на основание
Решение от 30.10.1991 г. на Плевенски
Окр. съд по ф.д.№ 4616/1991 г.

обект "ЛЯТНО КИНО", в т.ч.:
1. Терен - 490 кв.м;
2. Склад - 29 кв.м, 1 ет., масивна, 1961 г.;
3. Кабини - 39 кв.м, 2 ет., масивна, 1961 г.;
4. Склад - 17 кв.м, 1 ет., масивен, 1961 г.;
5. Екран - 25 кв.м, 2 ет., масивна, 1961 г.;

"ОГОСТА - ФИЛМ"ЕООД гр. Монтана
на основание Решения от 10.03.93 г., от
28.12.93 г. и от 01.08.97 г. на Окръжен
съд Монтана по ф.д.№ 241/1993 г.

Част от масивна двуетажна сграда, застр. площ 380 кв.м, постр. 1976 г., както следва:
- част от първи етаж - АТЦ, репартитор, монтьор, 1/2 коридор и 1/2 сервизни помещения общо 69 кв.м;
- мазе - 16 кв.м;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен протокол от 29.11.93 г.,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Териториално
поделение "Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
компания"ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д.№
34241/1992 г.

№ 260 /
01.10.1998

№ 258 /
01.10.1998

№ 267 /
05.10.1998

№ 268 /
05.10.1998

№ 266 /
05.10.1998

§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Протокол
от 07.02.92 г. за
разпред. м/ду
съсобствениците
съгласно дяловите
вноски; писмо №
733/23.10.90 г. от
Кметство Ст. махала;
разделит. Протокол от
29.11.1993 г. м/ду
"БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен протокол от 29.11.93 г.,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Териториално
поделение "Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
компания"ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д.№
34241/1992 г.

"Българска Телекомуникационна
компания"ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д.№
34241/1992 г.
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Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: кв. 51 УПИ:
ІІІ

179

§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Решение 4
- Протокол № 34 от
24.04.1963 г. на
Монтана / Вълчедръм ОбНС - с. Г.
/ с.Бъзовец / Адрес:
Гнойница кв. 29 УПИ: І
Михайловградско;
разделит. Протокол от
29.11.1993 г. м/ду
"БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
Част от втори етаж - стая монтьор - 12 кв.м ведно със съответните ид. части от общите части
разделителен протокол от 29.11.93 г.,
на монолитна двуетажна сграда със застр. площ 250 кв.м, постр. 1965 г.
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Териториално
поделение "Далекосъобщения" Монтана
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Имотът е държавен от
10.02.1997 г. съгласно
Договор за замяна на
Монтана / Берковица / ведомствено
гр.Берковица / Адрес: държавно жилище с
Никита Драганов Недков
ж.к."Заряница" кв. 6 жилище, собственост
УПИ: І
на гражданин, вписан
в нотариалните
книги, том 2, № 22,
вх.рег.№ 3040.

Апартамент в етажна собственост
- Апартамент № 9 , ет.3, бл. 20, вх. А - 65,94 кв.м застр. площ, състоящ се от : две стаи,
кухня и сервизни помещения;
- Избено помещение № 9 с полезна площ 3,96 кв.м;
- Идеални части от общите части на сградата и правото на строеж - 5,59%;

Правно основание:В собственост на
МВР, служба МТОСО, съгласно
Договор за замяна.
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§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Решение
от 06.06.58 г. на
Врачански окр. съд;
писмо № 2-3-69/59 г.
на Минист. на трансп.
Монтана / Берковица / и съобщ. отн.
с.Гаганица / Адрес:
разплащане за терен;
кв. 13 УПИ: ХVІІІ
Зап. № 5481/31.Х.57
г. за отреждане на
терена; разделит.
Протокол от
29.11.1993 г. м/ду
"БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

Езекия Тодоров от с.
Гаганица и Генко Тодоров
Топузански от с. Гаганица,
Берковско

І. 1/2 ид. част от дворно място, цялото от 510 кв.м;
ІІ Част от масивна едноетажна сграда, застр. на 121 кв.м:
1. част от І ет. /стаи АТЦ, репартитор, акумолаторно, предверие - 40 кв.м;
2. склад - 9 кв.м;
3. 1/2 ид. част от коридор;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен протокол от 29.11.93 г.,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Териториално
поделение "Далекосъобщения" Монтана
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Нотар. акт № 56, т.ІІ,
дело 513/1983 г. за
Монтана / Брусарци / покупко-продажба
гр.Брусарци / Адрес: чрез ОбНС; Строит.
ул. "23-ти септември" разрешение за
№ 6 кв. 27 УПИ: VІ
ремонт, реконстр. и
надстрояване №
16/17.09.83 г.;

Симеон Рангелов гр.
Кюстендил, Тодор Григоров
с. Дреновец, Борис Рангелов
гр. Враца, Александър
Рангелов с. Белотинци,
Иванка Александрова гр.
София и Крум Александров
гр. София

Част от масивна двуетажна сграда, застр. на 173,45 кв.м, постр. 1983 г., както следва:
- част от втори етаж - АТЦ, радиуредба, репартитор, коридор - 73 кв.м;
- мазе акумолаторно) - 20 кв.м;

"Българска Телекомуникационна
компания"ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д.№
34241/1992 г.

ДСК - БРУСАРЦИ, в т.ч.:
1. Парцел - 700 кв.м;
2. Сграда на ДСК - 159 кв.м, 2 ет., масивна, 1988 г.;
- І ет. - операт. салон, две стаи, входно антре и сервизни помещения;
- ІІ етаж - операт. салон, две стаи, входно антре и сервизни помещения;

Заповед № 112 / Дата:25.05.2006 изцяло отписан;

Държавна Спестовна Каса - Клон
Монтана филиал Брусарци на
основание Нотар. акт № 56, т.ІІ, дело
513/1983 г.
виж раздел 13/Забележки/!

№ 269 /
05.10.1998

№ 270 /
07.10.1998
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§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Решение
от 06.06.58 г. на
Врачански окр. съд;
писмо № 2-3-69/59 г.
на Минист. на трансп.
Монтана / Берковица / и съобщ. отн.
с.Замфирово / Адрес: разплащане за терен; ДСО "Геоложкипроучвания"
кв. 60 УПИ: ХІХ
Зап. № 5481/31.Х.57
г. за отреждане на
терена; разделит.
Протокол от
29.11.1993 г. м/ду
"БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Част от масивна двуетажна сграда, застр. на 283 кв.м:
Председателя на "Български пощи и
1. част от І ет. /стая на монтьора/ - 10 кв.м;
далекосъобщения"ООД и
2. част от ІІ ет. /стаи токоизправител, репартитор, АТЦ, 1/2 ид. част от коридор, стълбище и
разделителен протокол от 29.11.93 г.,
от сервизно помещение/ - 10 кв.м;
имотът е предоставен за стопанисване
3. мазе - /бутилково, склад, дизелагрегат, акумолаторно, дестилатор, предверие/ - 52 кв.м;
и управление на Териториално
обща плащ - 162 кв.м
поделение "Далекосъобщения" Монтана
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Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
местността
чл. 3, т. 5 от ЗДС;
"Вършечки завой" кв.
УПИ:

ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, в т.ч.:
1. Терен - 1136 кв.м;
2. Почивен дом - 416 кв.м, масивна конструкция, 1975 г.;
3. Басейн - 500 куб.м;
4. Детски басейн - 30 куб.м;

Областен народен съвет Михайловград

"Българска Телекомуникационна
компания"ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д.№
34241/1992 г.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ МОНТАНА на основание чл.
18 от ЗДС.

яз. Огоста - Язовирна стена и съоръжения, в т.ч.:

№ 271 /
07.10.1998

№ 272 /
08.10.1998

№ 273 /
08.10.1998
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

190

Протокол за приемане
(обр. 16) от 11.12.87
г.; Договор № 1 от
Монтана / Чипровци /
21.01.88 г. за покупкогр.Чипровци / Адрес:
продажба;
ул. "Петър Парчевич",
ОбНС - Чипровци
Допълнителен
блок "Деяна" кв. 51
протокол №
УПИ: ХІІ
8/14.03.88 г. на
Комисия по чл. 265 от
ППЗТСУ;
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Договор от 21.Х.94 г.
за покупко-продажба
Монтана / Вълчедръм на терен; Разрешение
/ гр.Вълчедръм /
за строеж №
Адрес: ул. "Г.
3/27.10.95 г.;
Димитров" № 10а кв. Протокол № 2/1995 г.
114 УПИ: ІІ
за определяне на
строителна линия и
ниво; Протокол (обр.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

1. Сервитут. площ към сухия откос на яз. стена - 71305 кв.
2. Язовирна стена - земно-насипна стена с вертик. глинено ядро, дължина 1460 кв.м,
височина -58,50 м (от естествен терен) или 61 м (от основата на зъба), обем на насипа 4,5
млн. куб. м;
3. Водовземни съоръжения:
- водовземна кула - стоманобет. констр.;
- водовземен тунел - стоманобет., D=4,4 м;
- водна кула - стоманобетонова констр.;
- осн. изпускател - стоманобет., D=3,4 м, Q=153 куб.м;
4. Др. яз. съоръжения - каптажен тунел, доводящ тръбопр., отводящ канал;
5. Инжекционна галерия - дължина 880 м, стоманобет. к.;
6. Преливник - разг. дължина 210 м, Q=1200 куб.м/сек., стоманобет. констр.;
7. Архитект. оформление на ляв и десен скат, в т.ч. - подпорни стени, асф. площадки на кота
201, тревни площи, 3 бр. беседки, декоративен воден басейн;

ДСК - ЧИПРОВЦИ, в т.ч.:
Част от първи партерен етаж на четириетажен масивен ДЖБ, , постр. 1987 г.,
представляваща:
оперативен салон, стая директор, стая гл. счетоводител, архив и сервизно помещение - общо
152,90 кв.м, ведно с 9,04% ид. части от правото на строеж

Заповед № 113 / Дата:25.05.2006 изцяло отписан;

Държавна Спестовна Каса - Клон
Монтана филиал Чипровци на
основание Договор № 1/21.01.88 г. за
покупко-продажба
виж разд. 13/Забележки/!

Заповед № 114 / Дата:25.05.2006 изцяло отписан;

Държавна Спестовна Каса - Клон
Монтана филиал Брусарци на
основание Нотар. акт № 56, т.ІІ, дело
513/1983 г.
виж раздел 13/Забележки/!

ДСК - ВЪЛЧЕДРЪМ, в т.ч.:
1. Парцел - 1050 кв.м;
2. Сграда на РДСК - 320 кв.м, двуетажна с полувкопан сутерен, масивна с ЖБЕ, 1997 г., в
т.ч.:
- приземен етаж (сутерен) - парокотелно, архив, подкреп. пункт, серв. помещения и ел.
табло;
- І етаж - операт. салон, стаи охрана, инспектори и за почивка, деловодство, гаражи;
- ІІ етаж - операт. салон, стаи директор и гл. счетоводит. и сървърно помещение;

№ 274 /
08.10.1998

№ 275 /
12.10.1998

№ 282 /
29.10.1998

№ 283 /
04.11.1998
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Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
бул."Мрамор" между
жил. блокове № 4 и №
5 кв. 78 УПИ:

Протокол №
11/27.10.87 г. Решение № 126 на ИК
на ОбНС Берковица,
Заповед №
646/14.12.87 г. на Пля на ОбНС за ОПС,
пл. нар. - 2 бр., извл.
от с-ка "ДМА" (203)

Монтана /
Бойчиновци / с.Ерден
/ Адрес: кв. УПИ:

"Фарма М"АД с държано имущество,
на основание Решение от 16.ІV.92 г. на
Михайловградски окръжен съд по ф.д.
701/1992 г.

ОПТИЧЕСКИ МАГАЗИН - 80 кв.м, 1ет., леки констр. павилионен тип, 1990 год.;

ДЗС - Бойчиновци - на
терена
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Монтана / Монтана / чл. 148, ал. 1 и ал. 3 Фабрика
с.Крапчене / Адрес: м. от ППЗДС, чл. 17а от "Самолетостроител" "Пъстрина" кв. УПИ: ЗПППДОП;
Михайловград
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Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
имот № 136 по кад.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
план на землището кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

ТКЗС с. Замфирово - на
сградата

Обект ТМСИ с. Ерден, в т.ч.:
1. Производствен терен /земя/ - 100000 кв.м;
2. Рем работилница с лаборатория - 126 кв.м, 1ет., монол. констр., 1972 г.;
3. Сграда за автокантар - 32 кв.м, 1 ет., монол., 1970 г.;
4. Сграда ГСМ - 30 кв.м, 1 ет., монол., 1970 г.;
5. Столова ТМСИ - 20 кв.м, 1 ет., монол., 1970 г.;
6. Трафопост с помп. станция - 40 кв.м, 1 ет., монол., 1970 г.;
7. Клозет външен - 18 кв.м, 1 ет.;
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА:
І. Стопански терен - 93464 кв.м;
ІІ. Сграден фонд:
1. Производствена сграда със столова - 4839 кв.м, 1 ет., монолитна, 1964/1977 г.;
2. Парова централа и компресорно - 377 кв., монолитна, 1964 г.
3. Сграда складове - 532 кв.м, 1 ет., монолитна, 1964 г.;
4. Склад навес - 502 кв.м, 1 ет., стоманена к-я, етернит ЛТ, 1971 г.;
5. Сграда техническа - 255 кв.м, /РЗП - 824 кв.м/, монолитна, 1971 г.;
6. Галванично - 149 кв.м/РЗП - 280 кв.м/, монолитна, 1979 г.;
7. Склад резервни части - 244 кв.м, 1 ет., стом. к-я тип Холандски, 1979 г.;
8. Спомагателен корпус - 1247 кв.м, 1 ет., монолитна, 1982 г.;
9. Мазутно стопанство с отоплит. инст. - 49 кв.м РЗП- 72 кв.м/, стоманени колони с бет.
плоча, 1979 г.;
10. Склад - 189 кв.м, 1 ет., монолитна к-я, 1979 г.;
11. Склад ГСМ - 181 кв.м, 1 ет. монол., 1979 г.;
12. Механ. цех, включващ каучуково и компрес. отделение - 1438 кв.м, 1 ет., монол., 1978 г.;
13. Агрегати аварийно захранване - 148 кв.м, 1ет., монол., 1979 г.;
14. Складове - 293 кв.м, 1 ет., стом. к-я тип Холандски, 1979.;
15. Резервоар - басейн за вода - 169,65 куб.м, стомано бет. к-я, 167 г.;

Стопански терен - 3 603 кв.м;
(Прилежащ терен към бензиностанция на организация по §12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:ОПС на "ТМСИ" с.
Ерден - "Огоста" ООД гр. Монтана
съгласно АДС № 276/29.05.95 г., изд.
от ОбНС - Бойчиновци=

"ОГОСТА" АД гр. Монтана с Решения
№ 188/28.02.1996 г. и №
188/22.10.1997 г. на Окръжен съд
Монтана по ф.д.№ 188/1996 г.

"АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД" ЕООД гр.
Монтана на основание Решение от
10.02.1992 г. на Михайловградски
окръжен съд по ф.д. № 2272/1991 г.,
Заповед № РД-08-860/29.09.1998 г. на
Минист. на търговията и Решение от
06.10.1998 г. на Окръжен съд Монтана
по ф.д.№ 2272/1991 г.

№ 299 /
17.11.1998

№ 300 /
17.11.1998

№ 301 /
17.11.1998

№ 302 /
17.11.1998
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 6 УПИ: ІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;

МК "Аврам Стоянов" Михайловград към ДСО
"Металхим" - Сопот

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. 76 УПИ: ІV

§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП;
Протоколи №№
16/14.07.61 г. о
10/19.06.70 г. на ИК
на СНС с. Якимово;
Заповед №
ОбНС - с. Якимово
2054/05.12.75 г. на
ОНС - Михайловград;
разделит. Протокол от
29.11.93 г. м/ду
"БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

209

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана /
Заповед № РД-08Бойчиновци /
134/01.09.92 г. на
ОбНС - с. Якимово
с.Владимирово /
Председателя на
Адрес: кв. 6 УПИ: VІ "Бълг. пощи и
далекосъобщения"ОО
Д, разделит. протокол
от 29.11.93 г.
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чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана /
Заповед № РД-08Бойчиновци /
134/01.09.92 г. на
ОбНС - с. Якимово
гр.Бойчиновци /
Председателя на
Адрес: кв. 49 УПИ: Х "Бълг. пощи и
далекосъобщ."ООД,
разделит. протокол от
29.11.93 г.

ПЛОЩАДКА ГР. МОНТАНА, в т.ч.:
1. Терен - 122830 кв.м;
2. Част от администрат. сграда, цялата със застр. площ 200 кв.м, 6 ет., монолитна, 1970 г.,
както следва:
- 1/2 част от ІІІ етаж -138 кв.м;
- ІV-ти етаж - 276 кв.м;
- V-ти етаж - 276 кв.м;
3. Администрат. барака със сладкарница - 382 кв.м (в т.ч. сладкарница - 65 кв.м), 1 ет.,
метална, 1979 г.;
4. Администрат. барака - 407,5 кв.м, 1 ет., метална, 1979 г.;
5. Администрат. барака - 272,3 кв.м, 1 ет., метална, 1982 г.;
6. Гараж - 18,6 кв.м, 1 ет., 1993 г.;
7. Спомагателни помещения - 38 кв.м, 1ет., монол., 1968 г.;
8. Гараж и РМЦ - 1724 кв.м, 1ет., масивна, 1982 г.;
9. Абонатна станция - 336 кв.м, 1ет., масивна, 1989 г.;
10. Мазутна помпена станция - 37 кв.м, 1 ет., монол., 1986 г.;
11. Парна централа - 1080 кв.м, 2 ет., масивна, 1986 г.;
12. Мазутно разтоварище - 25 кв.м, 1 ет., монол., 1988 г.;
13. Главен корпус - 227 кв.м, 1 ет., масивна, 1988 г.;
14. Битово-администрат. сграда - 396 кв.м, 3 ет., масивна, 1987 г.;
15. Медицински пункт - 157 кв.м, 1 ет., метална к., 1988 г.;
16. Столова с кухня - 416 кв.м, 1 ет., метална, 1986 г.;
17. Склад тип "Холандски" - 373 кв.м, 1 ет., метална, 1987 г.;
18. Склад КС - 85 кв.м, 1 ет., монол., 1984 г.;
19. Транспортен пропуск - 50 кв.м, 1 ет., монол.;
20. Междинен пропуск - 10 кв.м, 1 ет., монол.;
21. Пропуск за парна централа - 7,2 кв.м, 1 ет., монол., 1989 г.;
22. Компресорна станция - 190, 3 кв.м, 1 ет., масивна, 1989 г.;
23. Помпена станция - 14,7 кв.м, 1 ет., монол., 1986 г.;
24. Администрат. барака - 294,3 кв.м, 1 ет., метална, 1987 г.;

Правно основание:С Решение №
86/09.04.1964 г. на ИК на ОНС и
Решение № 3/11.01.1964 г. на ОбНС Михайловград - отстъпено право на
строеж на Акумолаторен завод Михайловград безвъзмездно.

"ПИМА" ЕАД - ГР. МОНТАНА с
Решение на МС № 83/02.06.89 г.,
Заповед № 45/14.05.90 г. на МИП,
Заповед № 402/03.01.97 г. на МФ,
Решение от 15.05.1997 г. на Окръжен
съд Монтана по ф.д.№ 1293/1992 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен протокол от 29.11.93 г.
м/ду "БП"ЕООД и "БТК"ЕАД, имотът
е предоставен за стопанисване и
управление на Териториално
поделение "Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
компания"ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д.№
34241/1992 г.

1. Част от масивна триетажна сграда, построена 1981 г.:
- от І етаж - стаи: АТЦ, механик, монтьор и 1/2 ид. част от: коридор, стълбище, сервизни
помещения; площ - 90 кв.;
- от ІІ етаж - стаи: ВЧУ, РТВ, склад и коридор - 63 кв.м
- от мазето - помещения: агрегат, токоизправител, абонатно, кабели с обща площ 54 кв.м;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен протокол от 29.11.1993
г. между "Български пощи"ЕООД и
Българска Телекомуникационна
компания-ЕАД имотът е предоставен
за стопанисване и управление на
Технологичен район
"Далекосъобщения" - Монтана

БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА
КОМПАНИЯ- ЕАД на основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и Решение от
24.12.1992 г. на Софийски градски съд
по ф.д.№ 34241/1992 г.

БТК-ЕАД, ТПД - Монтана:
Част от масивна четириетажна сграда, построена 1973 г.:
- от ІІ етаж - стаи: АТЦ,репартитор, ВЧУ, монтьори и коридор; площ - 162 кв.;
- от мазето - помещения: ВЧ зала, склад, кабелно, батерии с обща площ 81 кв.м;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен протокол от 29.11.1993
г. между "Български пощи"ЕООД и
Българска Телекомуникационна
компания-ЕАД имотът е предоставен
за стопанисване и управление на
Технологичен район
"Далекосъобщения" - Монтана

БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА
КОМПАНИЯ- ЕАД на основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и Решение от
24.12.1992 г. на Софийски градски съд
по ф.д.№ 34241/1992 г.

1. Част (със самостоятелен вход) от масивна двуетажна сграда, застр. на 256 кв.м, през 1961
г., както следва:
а) част от І ет./АТЦ, репартитор, юстажна/ - 63 кв.м;
1/2 ид. част от коридор на І етаж;
б)мазе - 48 кв.м;
2. Част от отделна сграда - 23 кв.м;
обща ползвана площ - 150 кв.м

№ 303 /
17.11.1998

№ 311 /
18.11.1998

№ 312 /
18.11.1998

№ 313 /
18.11.1998

№ 314 /
18.11.1998
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Заповед №
1019/01.04.70 г. на
ОНС - Михайловград
и Протокол от
Монтана / Берковица / 01.04.70 г.; Заповед
гр.Берковица / Адрес: № 59/05.09.70 г. на
местността "Ръката", ОНС и Протокол от
на окола 200 м от
05.09.70 г.; Решение Окръжен щаб на
регулацията на гр.
на ИК на ГНС - Мих- Гражданска защита
Монтана и републик. град - Протокол №
пътна мрежа кв.
15/15.10.70 г.; Скица
УПИ:
№ 63/1997 г. на
"Териториален
кадастър" ЕООД,
завер. от ОПК и
РС"ПС" - Монтана

201

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
парцел № 3 по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Складова база и
от ППЗСПЗЗ;
бензиностанция" стоп. двор на б. ПОД
кв. УПИ:

Предприятие за обслужващи
Стопански терен - 2210 кв.м;
дейности Монтана - на
(прилежащ терен към метален цех, б.с. на ПОД - Монтана)
сградата

201

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
парцел № ІV-1 по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Складова база и
от ППЗСПЗЗ;
бензиностанция" стоп. двор на б. ПОД
гр. Монтана кв. УПИ:

Предприятие за обслужващи
Стопански терен - 2060 кв.м;
дейности Монтана - на
(прилежащ терен към работилница, б.с. на ПОД - Монтана)
сградата

201

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
парцел № ІV-2 по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Складова база и
от ППЗСПЗЗ;
бензиностанция" стоп. двор на б. ПОД
гр. Монтана кв. УПИ:

Предприятие за обслужващи
Стопански терен - 2640 кв.м;
дейности Монтана - на
(прилежащ терен към работилница, б.с. на ПОД - Монтана)
сградата

218

Монтана / Вършец /
с.Драганица / Адрес:
извън регулация,
парцел № 600 по
скица от 30.04.98 г.
кв. УПИ:

"Агрофирма" - Вършец
организация по § 12 от
ЗСПЗЗ

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

СКЛАДОВА БАЗА - Полигон на Гражданска защита, в т.ч.:
1. Терен - 46260 кв.м;
2. Караулно - 26 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.;
3. Акумолаторно - 36 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.
4. Складове -2 бр., всеки от 240 кв.м, 1 ет., масивна, 1983 г.;
5. Гараж - 240 кв.м, 1 ет., масивна - ЖБ, 1986 г.;
6. Склад - 430 кв.м, 1 ет., масивна - ЖБ, 1972 г.;
7. Гараж - 16 кв.м, 1 ет., масивна - ЖБ, 1996 г.;
8. Сграда ГСМ - 9 кв.м, 1 ет., масивна, 1974 г.;
9. Склад - 810 кв.м, 1 ет., масивна - ЖБ, 1988 г.;
10.Склад - 72 кв.м, 1 ет., масивна, 1974 г.;
11. Оранжерии - 1440 кв.м, 1 ет., метално констр., 1980 г.;

Стопански парцел от 3,9 дек.
представляващ прилежащ терен към овчарник и битова сграда.

Правно основание:Гражданска защита
на Република България, Гражданска
защита Монтана - под. 13460

Заповед № РД-08-217 /
Дата:09.12.2010 г. - изцяло отписан

№ 324 /
23.11.1998

№ 326 /
23.11.1998

№ 325 /
23.11.1998

№ 328 /
23.11.1998

№ 327 /
23.11.1998
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Постановление №
72/30.04.1992 г. на
МС за закриване на
Монтана / Вършец /
Организацията за
гр.Вършец / Адрес:
Организация за съдействие
съдействие на
ул. "Заводска"№ 5 кв.
на отбраната
отбраната; извлечение
66 УПИ: ХІV
от с/ки 201 Земи, гори
и тр. нас. и 203
Сгради на РЦППМ

Обединен военно-технически клуб, включващ:
- закрито стрелбище - етажност - 1, конструкция - масивна, застр. площ - 360 кв.м, год. на
построяване - 1975 г.
виж р. 13 /Забележки/

Правно основание:С Постановление
№ 72/30.04.1992 г. на МС имота е
предоставен безвъзмездно на
Министерство на отбраната за:
1.Подготовка на наборници и
специалисти за нуждите на
Въоръжените сили; 2. Начално
военно обучение на неучещата
младеж;

221

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: околовръстен
полигон кв. УПИ:

Постановление №
72/30.04.1992 г. на
МС за закриване на
Организацията за
Организация за съдействие
съдействие на
на отбраната
отбраната; извлечение
от с/ки 201 Земи, гори
и тр. нас. и 203
Сгради на РЦППМ

Школа за начално военно обучение, състояща се от:
- дворно място - 2000 кв.м
- сграда 1 - етажност - 1 ет., год. на постр. 1975 г, конструкция - масивна, застроена площ 126 кв.м;
- сграда 2 - етажност - 1 ет., год. на постр. 1975 г, конструкция - масивна, застроена площ 216 кв.м;
- сграда 3 - етажност - 1 ет., год. на постр. 1975 г, конструкция - масивна, застроена площ 296 кв.м;

Правно основание:С Постановление
№ 72/30.04.1992 г. на МС имота е
предоставен безвъзмездно на
Министерство на отбраната за:
1.Подготовка на наборници и
специалисти за нуждите на
Въоръжените сили; 2. Начално
военно обучение на неучещата
младеж;
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Постановление №
72/30.04.1992 г. на
МС за закриване на
Организацията за
Монтана / Вълчедръм съдействие на
/ гр.Вълчедръм /
отбраната; Протокол Организация за съдействие
Адрес: околовръстен № 15/12.03.1980 г. на на отбраната
полигон кв. УПИ:
ИК на ОбНС и
извлечение от с/ки
201 Земи, гори и тр.
нас. и 203 Сгради на
РЦППМ

Автополигон - 10 000 кв.м

Правно основание:С Постановление
№ 72/30.04.1992 г. на МС имота е
предоставен безвъзмездно на
Министерство на отбраната за:
1.Подготовка на наборници и
специалисти за нуждите на
Въоръжените сили; 2. Начално
военно обучение на неучещата
младеж;
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Постановление №
72/30.04.1992 г. на
МС за закриване на
Монтана / Лом /
Организацията за
гр.Лом / Адрес: ул.
Организация за съдействие
съдействие на
"Радецки" № 1, пл. сн.
на отбраната
отбраната; извлечение
32 и 48 кв. 2 УПИ:
от с/ки 201 Земи, гори
и тр. нас. и 203
Сгради на РЦППМ

Морски клуб, състоящ се от:
- терен - 5924 кв.м
- административна сграда- 2 ет., конструкция - масивна, застроена площ - 494 кв.м,
построена 1956 г.
- сграда - хангар - 2 ет., конструкция - масивна, разгъната застроена площ - 540 кв.м,
построена 1977 г.
- дърводелска работилница - 1 ет., конструкция -масивна, застроена площ - 38 кв.м, година
на построяване - 1956 г.
- голям басейн - 312,50 кв.м, изграден 1956 г.
- малък басейн - 36,05 кв.м, изграден 1956 г.
- съблекални - застр. площ - 64 кв.м, паянтова;
виж раздел 13/забележки/!

Правно основание:С Постановление
№ 72/30.04.1992 г. на МС имота е
предоставен безвъзмездно на
Министерство на отбраната за:
1.Подготовка на наборници и
специалисти за нуждите на
Въоръжените сили; 2. Начално
военно обучение на неучещата
младеж;
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Постановление №
72/30.04.1992 г. на
МС за закриване на
Монтана / Монтана /
Организацията за
гр.Монтана / Адрес:
Организация за съдействие
съдействие на
околовръстен полигон
на отбраната
отбраната; извлечение
кв. 339 УПИ: VІІІ
от с/ки 201 Земи, гори
и тр. нас. и 203
Сгради на РЦППМ

Авто-мото полигон:
- терен - 5924 кв.м
- работилница, гаражи - 1 ет., масивна, застроена площ - 284 кв.м, построена 1976 г.
- гараж - 1 ет., масивна констр., застр. площ - 224 кв.м, година на постр. 1976 г.
- КПП - 1 ет., масивна констр., застр. площ - 28 кв.м, година на постр. 1976 г.

Правно основание:С Постановление
№ 72/30.04.1992 г. на МС имота е
предоставен безвъзмездно на
Министерство на отбраната за:
1.Подготовка на наборници и
специалисти за нуждите на
Въоръжените сили; 2. Начално
военно обучение на неучещата
младеж;

№ 329 /
23.11.1998

№ 330 /
23.11.1998

№ 342 /
26.11.1998

№ 343 /
01.12.1998

№ 345 /
01.12.1998
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Постановление №
72/30.04.1992 г. на
Монтана / Монтана / МС за закриване на
гр.Монтана / Адрес: Организацията за
Организация за съдействие
ул. "Арх. Младен
съдействие на
на отбраната
Кръстев"№ 1, пл.сн.№ отбраната; извлечение
594 кв. 121 УПИ: ХVІ от с/ки 201 Земи, гори
и тр. нас. и 203
Сгради на РЦППМ

Част от административна сграда на 4 ет., построена през 1970 г., конструкция - ЖБ,
застроена площ 512 кв.м, включваща:
- трети етаж - 12 бр. канцеларии
- четвърти етаж - 4 броя учебни кабинети и 3 броя канцеларии

Правно основание:С Постановление
№ 72/30.04.1992 г. на МС имота е
предоставен безвъзмездно на
Министерство на отбраната за:
1.Подготовка на наборници и
специалисти за нуждите на
Въоръжените сили; 2. Начално
военно обучение на неучещата
младеж;

Постановление №
72/30.04.1992 г. на
МС за закриване на
Монтана / Лом /
Организацията за
гр.Лом / Адрес: ул. "Г.
Организация за съдействие
съдействие на
Манафски" № 1 кв.
на отбраната
отбраната; извлечение
215 УПИ: Х
от с/ки 201 Земи, гори
и тр. нас. и 203
Сгради на РЦППМ

Комплексна база, представляваща:
- дворно място - 260 кв.м
- административна сграда- 4 ет., констр. - масивна, застр. площ - 210 кв.м, год. на постр. 1937 г.
- сграда - хангар - 2 ет., конструкция - масивна, разгъната застроена площ - 540 кв.м,
построена 1977 г.
- дърводелска работилница - 1 ет., конструкция -масивна, застроена площ - 38 кв.м, година
на построяване - 1956 г.
- голям басейн - 312,50 кв.м, изграден 1956 г.
- малък басейн - 36,05 кв.м, изграден 1956 г.
- съблекални - застр. площ - 64 кв.м, паянтова;
виж раздел 13/забележки/!

Правно основание:С Постановление
№ 72/30.04.1992 г. на МС имота е
предоставен безвъзмездно на
Министерство на отбраната за:
1.Подготовка на наборници и
специалисти за нуждите на
Въоръжените сили; 2. Начално
военно обучение на неучещата
младеж;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
на ЗППДОбП; Разпор.
№ 56/81 г. № 11/86 г
и № 12/94 г. на МС;
Решение от 05.04.94 /
г. на Соф. гр. съд по
гр.дело 6287/94 г.,
Реш.№ 412 от
26.04.95 г. на Окр.
съд Монтана

І. Терен - 32769 кв.м
ІІ. Сгради
- Административна сграда - застр. площ 151 кв.м, 1 ет., конструкция - ЛОК, год. на
построяване 1981 г.
- Битовка - застр. площ 100 кв.м, 1 ет., конструкция - МЖ, год. на построяване 1989 г.
- Портиерна - застр. площ 40 кв.м, 1 ет., конструкция - МЖ, год. на построяване 1989
г.Склад "Резервни части за трактори" - 2 бр., застр. площ 1910 кв.м, 1 ет., конструкция - тип
"МАРХИ", год. на построяване 1984 г.
- Склад "Резервни части ССМ" - застр. площ 934 кв.м, 1 ет., конструкция - тип "Мархи", год.
на построяване 1981 г.
- Навес - застр. площ 1236 кв.м, конструкция - метална, год. на построяване 1990 г.
- Навес - застр. площ 977 кв.м, конструкция - метална, год. на построяване 1990 г.
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
Нова промишлена
зона кв. 4 УПИ: І

224

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес: местн.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Сайчовица", парцели
от ППЗСПЗЗ;
1 до 9 вкл., масив
(квартал) 63 кв. УПИ:

Стопански терен - 14661 кв.м., представляващ нормативно определената площ към обект
"Рибарници", б.с. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ.
виж раздел 13/забележки/!
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чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
на ЗППДОбП; Зап.№
868/26.05.83 г. на
Монтана / Берковица / МГГП; писмо № ГСгр.Берковица / Адрес: 781/08.12.83 г.;
Промишлена зона кв. Заповед № РД-09УПИ:
1468/26.09.1998 г. на
МЗГАР и
Разделителен
протокол от
10.10.1998 г.

База на "Горстрой"ЕООД, в т.ч.:
1. Метално хале (склад) - 360 кв.м, 1 ет., метална к., 1992 г.
2. Ремонтна работилница - 216 кв.м, 2 ет., масивна, 1992 г.
3. Оксиженно - 9 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.
4. Караулно /пропуск/ - 17 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.
5. Баня и тоалетна - 14 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.
6. Автомивка - 30 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.

Правно основание:Имотът се
стопанисва и управлява от
"Агромашинаимпекс" ЕАД, Клон
Монтана - Решение № 412/26.04.1995
г. на Окръжен съд гр. Монтана по
ф.д.№ 412/1995 г.

"Агромашинаимпекс" ЕАД - гр. София Решение от 05.04.94 г. на Софийски
Градски съд по ф.д.№ 6287/1994 г. и на
основание Разпореждане на МС №
12/25.02.94 г.

Заповед № 41 / Дата:10.02.1999 изцяло отписан;

Правно основание:Учредено право на
строеж и ползване, безвъзмездно,
върху терен от 5055 кв.м на основание
чл. 26 от Закона за горите от 1958 г.
(изм. и доп., отм. 1997 г.) и чл. 55 ал. 2
от ППЗГ с писмо № 781/08.12.1983 г.
и §3 от ПЗР на Закона за горите от
1997 г. и Разделит. протокол от
10.10.1998 г.

"ГОРСТРОЙ"ЕООД гр. Берковица с
Решение № 1141/20.07.1993 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д.№
1141/1993 г.

№ 350 /
02.12.1998

231

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: част от имота в
чл. 148, ал. 1 от
размер на 14384 кв.м ППЗДС, чл. 17а и §
в регулация,
15а от ЗППДОбП;
останалата част извън регулация кв.
46 УПИ: І

КЗ"Гаврил Генов" - гр.
Бойчиновци към
ДСО"Булгарплод"

ЕБОНИТОВ ЦЕХ, в т.ч.:
1. Терен - 45 825 кв.м;
2. Кантар двоен /сграда с два навеса/ - 90 кв.м, 1 ет., монолитна констр., постр. 1978 г.;
3. Администр. сграда - 74 кв.м, 1 ет., масивна, 1977 г.;
4. Производствена сграда - 1911 кв.м, 1 ет., масивна, 1978 г.;
5. Мазутна помп. станция - 18 кв.м, 1 ет., монол., 1977 г.;
6. Помп. станция с кладенец - 64 кв.м, 1 ет., монол., 1976 г.;
7. Трафопост - 43 кв.м, 1 ет., монолитна, 1978 г.;
8. Производствена сграда на цех "Ширпотреба" - 284 кв.м, 1 ет., сглобяема метална
конструкция, постр. 1989 г.;
9. Склад /цех "Ебонитов/ - 446 кв.м, 1 ет., монол., 1996 г.;
10. Тоалетна - 37 кв.м, 1 ет., монол., 1978 г.;

"ПИМА" ЕАД - гр. Монтана с Решение
на МС № 83/02.06.1989 г., Заповед №
402/03.01.97 г. на МФ, Решение от
15.05.1997 г. на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 1293/1992 г.
виж раздел 13 /забележки/!

1/2 идеална част от следния недвижим имот:

№ 358 /
21.12.1998

№ 374 /
05.01.1999

№ 375 /
08.01.1999

№ 396 /
12.01.1999
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Монтана / Берковица / чл. 148, ал. 1 от
с.Бързия / Адрес: кв. ППЗДС, чл. 17а и §
УПИ:
15а от ЗППДОбП;

МК"Аврам Стоянов" Михайловград към ДСО
"Металхим" - Сопот

255

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 3 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС, § 15 а от
ул. "Замфир Попов"
ЗППДОбП;
№ 101 кв. УПИ:

256

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана /
Заповед № РД-08Бойчиновци /
134/01.09.92 г. на
/
с.Лехчево / Адрес: кв. Председателя на
20 УПИ: ІХ
"Бълг. пощи и
далекосъобщ." ООД,
Разделит. протокол от
29.11.1993 г.

263

чл. 148 от ППЗДС; §
15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Решение
КЗ-6/31.05.1984 г. на
Монтана / Берковица /
Комисия за земята
АПК - Берковица,
гр.Берковица / Адрес:
към НАПС; Акт за
АС"Смеесени превози" гр.
Промишлена зона кв.
въвод във владение от Берковица
УПИ:
18.07.1984 г.;
Разделителен
протокол от
31.03.1991 г.;

ДСО"Търговия на едро" клон Михиайловград

Почивна станция /Профилакториум - 100 легла/, в т.ч.:
1. Терен с обща площ 11003 кв.м;
2. Сграда - почивна станция с обща застр. площ 1181 кв.м, монолитна констр., постр.1982 г.,
състояща се от централно тяло на 5 ет. и две странични тела на 3 етажа;
3. Допълнителна постройка - 80 кв.м, 1 ет., монол., 1982 г.;
4. Склад - 16 кв.м, 1 ет., монолитна, 1982 г.;
5. Басейн голям - 375 кв.м;
6. Детски басейн - 81 кв.м;

Правно основание:Право на строеж
съгласно Строително разрешение №
15/1976 г. и Решение № КЗ-4 от
21.06.1995 г. и Удостоверение от
26.10.1995 г. на Комисия за земята
към МЗХП.

СКЛАДОВА БАЗА, в т.ч.:
1. Склад за мебели - застр. площ 354 кв.м, 1 ет., масивна конструкция, постр. 1969 г.
2. Склад за хран. стоки - 387 кв.м, 1 ет., масивна, 1966 г.;
3. Ремонтна клетка - 34 кв.м, 1 ет. масивна, 1972 г.;
4. Склад за трикотаж - 375 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1962 г.;
5. Склад за сапун - 87 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1967 г.;
6. Склад за сол - 150 кв.м, 1ет., масивна, 1966 г.;
7. Сграда за автотранспорта - 69 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1961 г.;
8. Сграда с цистерна за олио - 86 кв.м, 1 ет., масивна, 1976 г.;
10. Склад за дърва - 42 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1977 г.;
11. Склад за промишлени стоки - 360 кв.м, 1 ет., масивна, 1981 г.;

БТК-ЕАД, ТПД - Монтана:
Част от масивна четириетажна сграда, построена 1976 г.:
- от партерен етаж - стаи: АТЦ, механик, монтьор, РТВ и 1/2 ид. част от: коридор, сервизни
помещения; обща площ - 110 кв.м;
- от мазето - три помещения с обща площ 52 кв.м;

ГАРАЖНА ПЛОЩАДКА, в т.ч.:
1. Терен - 7800 кв.м
2. КПП - 18 кв.м, 1 етаж, масивна констр., постр. 1992 г.;

"ПИМА" ЕАД - гр. Монтана с Решение
на МС № 83/02.06.1989 г., Заповед №
45/14.05.90 г. на МИП, Заповед №
402/03.01.97 г. на МФ, Решение от
15.05.1997 г. на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 1293/1992 г.
виж раздел 13 /забележки/!

"БЕРКОВСКИ БАЛКАН" ЕООД - в
ликвидация гр. Берковица, прекратено
с Решение № 603 от 27.07.1998 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д. №
603/1993 г. на основание Заповед №
РД-18-448/26.06.1997 г. на Министъра
на търговията и туризма.

Правно основание:Със Заповед № РД08-134/01.09.92 г. на Председателя на
"Български пощи и далекосъобщения"
ООД и Разделителен протокол от
29.11.1993 г. между "Български
пощи"ЕООД и "БТК" ЕАД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на Технологичен район
"Далекосъобщения" - Монтана.

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД на основание Заповед
№ РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и Решение от
24.12.92 г. на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 34241/1992 г.

"КОМ - АВТОТРАНСПОРТ"ЕООД гр. Берковица с Решение на
Михайловградски окръжен съд от
28.06.1991 г. по ф.д.№ 1429/1991 г. и
Решение на Окръжен съд Монтана от
30.05.94 г. по ф.д.№ 649/1994 г.

АВТОБАЗА /ГАРАЖ/, в т.ч.:

№ 397 /
12.01.1999

№ 398 /
12.01.1999

№ 399 /
12.01.1999

№ 400 /
20.01.1999

чл. 148 от ППЗДС; §
15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Решение
КЗ-3/19.05.77 г. на
Комисия за земята
към МЗХП

1. Терен - 20300 кв.м
2. Склад авточасти - 264 кв.м, 1 ет., метална констр., 1967 г.;
3. Рем работилница - 208 кв.м, 1 ет., масивна, 1969 г.;
4. Администрат. сграда - 210 кв.м, 1 ет., масивна, 1956 г.;
ДАП - Берковица, АПК 5. Павилион - 2 кв.м, 1 ет., метална конструкция, 1969 г.;
Берковица, Петко Найденов 6. Павилион - 122 кв.м, 1 ет., масивна конструкция, 1975 г.;
Трифонов и наследници на 7. Сервизно хале - 42 кв.м, 1 ет., масивна, 1975 г.;
Георги Грозданов Бакалов
8. Битова сграда - 215 кв.м, 1 ет., масивна, 1980 г.;
9. Склад бойна готовност - 40 кв.м, 1 ет., масивна, 1986 г.;
10. Бензиностанция - 8 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.;
11. Механо дисп. пункт - 48 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.;
12. Тоалетни - 6 кв.м, 1 ет., масивна, 1992 г.;
13. Навес КПП - 192 кв.м, 1 ет., метална констр., 1992 г.;

263

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Промишлена зона кв.
УПИ:

264

§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП;
Монтана / Берковица / приемателен
с.Бързия / Адрес:
Протокол от 30.06.92
ТУС - Михайловград
местността Петрохан, г. (обр. 16); раздел.
пар. 6 кв. УПИ:
Протокол от 29.11.93
г. м/де "БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

264

§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Нотар.
акт № 126, т.І,
рег.973, дело №
179/1948 г.;
Монтана / Берковица /
приемателен
гр.Берковица / Адрес:
Протокол от 25-27
кв. 85 УПИ: VІ
ХІІ.58 г. (обр. 16);
раздел. Протокол от
29.11.93 г. м/де
"БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

265

§ 15а от ПЗР на
ЗППДОбП; Зап.№
198/20.03.91 г. на
ОбНС- Лом; Договор
Монтана / Берковица /
от 30.04.91 г. за ОПС
гр.Берковица / Адрес:
Районна станция на
на РСС - Лом; Акт за
по плана на град Лом
съобщенията - Лом
узаконяване №
кв. 43 УПИ: І
17/20.12.95 г.; разд.
Протокол от 05.01.99
г. м/де "БП"ЕООД и
"БТК"ЕАД

"КОМ - АВТОТРАНСПОРТ"ЕООД гр. Берковица с Решение на
Михайловградски окръжен съд от
28.06.1991 г. по ф.д.№ 1429/1991 г. и
Решение на Окръжен съд Монтана от
30.05.94 г. по ф.д.№ 649/1994 г.

Бунгало № 1 и № 2, всяко със застроена площ 30,3 кв.м, на 1 етаж, сглобяема панелна
конструкция;
1/2 ид. част от дворно място, цялото от 1500 кв.м

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен протокол от 29.11.1993
г. между "Български пощи"ЕООД и
"БТК" ЕАД, имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
Териториално поделение
"Далекосъобщения" - Монтана.

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

Част от ПТТ- Станция Берковица, както следва:
І. 1/2 ид. част от дворно място, цялото от 950 кв.м;
ІІ. Част от масивна двуетажна сграда, постр. 1958 г.:
1. втори етаж - 355 кв.м;
2. пристройка към І етаж за РТВ - 8 кв.м;
3. част от мазе - 263 кв.м;
4. таван - 300 кв.м;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен протокол от 29.11.1993
г. между "БП"ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Териториално
поделение "Далекосъобщения" Монтана.

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

Правно основание:С Договор от
30.04.91 г. е отстъпено право на
строеж на РСС - Лом, възмездно - б.б.
от 03.04.91 г. за 17040 лв. С Акт за
узаконяване от 20.12.1995 г. е
узаконено строителството на гаражи
№№ 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на името на
ТП"Далекосъобщения". На основание
Зап.№ РД-08-134/01.09.92 г. на П-ля
на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и разд.
протокол от 05.01.1999 г. м/ду
"БП"ЕООД и "БТК" ЕАД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на Територ. поделение
"Далекосъобщения" - Монтана.

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

1. Дворно място - 845 кв.м (0,55 % ид. част пл. № 1050, целият от 1530 кв.м)
2. Част от масивна триетажна сграда, състояща се от два корпуса, с обща застр. площ 716
кв.м, постр. 1942 г.;
- част от І ет. - 229 кв.м;
- част от ІІ ет. - 285 кв.м;
- ІІІ етаж - 595 кв.м;
- част от таван 62 кв.м;
3. Гаражни клетка №№ 5,6,7, и 8 - 108 кв.м;
4. Гаражни клетки №№ 9,10 и 11 - 67 кв.м;
Част от ПТТ- Станция Берковица, както следва:
І. 1/2 ид. част от дворно място, цялото от 950 кв.м;
ІІ. Част от масивна двуетажна сграда, постр. 1958 г.:
1. втори етаж - 355 кв.м;
2. пристройка към І етаж за РТВ - 8 кв.м;
3. част от мазе - 263 кв.м;
4. таван - 300 кв.м;

№ 401 /
20.01.1999

№ 21 /
18.02.1999

№ 22 /
18.02.1999

№ 23 /
18.02.1999

№ 24 /
18.02.1999

№ 25 /
18.02.1999

№9/
18.02.1999
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Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: местн. чл. 148, ал. 1 от
"Под долапа"
ППЗДС, чл. 17а и §
/индустриална зона на 15а от ЗППДОбП;
гр. Лом/ кв. УПИ:

ЗАВОД "ПЪРВИ МАЙ", в т.ч.:
1. Терен - 189 323 кв.м;
2. Администрат. сграда - 490 кв.м, 3 ет., масивна, 1984 г.;
3. Павилион (БРВ) - 644 кв., 1 ет., метална констр., 1984 г.;
4. Администрат. барака - 272,3 кв.м, 1 ет., метална, 1982 г.;
5. Битова сграда - 888 кв.м, 2 ет., масивна, 1984 г.;
6. КПП - 25 кв.м, 1 ет., монол., 1977 г.;
7. Гл. произв. корпус - 31700 кв.м, 1 ет., масивна, 1977 г.;
8. Пречистват. станция - 660 кв.м, 1 ет., панелна с-ма П"76;
Заводостроителен комбинат 9. ЦРП - 20 кW/подстанция/ - 300 кв.м, 1ет., монол., 1977 г.;
Лом към ДСО"Балканстрой"
10. Помпена станция - 25 кв.м, 1 ет. монол., 1983 г.;
- София
11. Компресорна станция - 714 кв.м, 1 ет., сглоб. констр. с-ма П"76, 1977 г.;
12. Корпус за пресова обраб. - 17280 кв.м, 1 ет., сглоб. констр. с-ма П"76, 1988 г.;
13. РМЦ и битова сграда - 1728 кв.м, 1 ет., сглоб., 1982 г.;
14. Склад - 3000 кв.м, 1 ет., масивна тип "мархи", 1988 г.;
15. КПП - 60 кв.м, 1 ет., монол., 1984 г.;
16. Дървообработваща работилница, склад (кухненско оборудване) и склад "КС", всеки от
тях със застр. площ - 360 кв.м, 1 ет., монол., 1988 г.;
17. Пресов цех - 1296 кв.м, 1 ет., сглоб. панелна, 1989 г.;
18. Столова с кухня - 2454 кв.м, 1 ет., сглоб. панелна, 1986 г.;

Правно основание:С Разпореждане №
182/11.05.1972 г. на МС - разрешение
за строеж на ДСО "Балканстрой" за
построяване на Заводостроителен
комбинат гр. Лом.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХV по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
Бетонов възел. кв.
УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 664,5 кв.м (прилежащ терен към обект "Монтьорска работилница" на
организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ІХ по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
Бетонов възел. кв.
УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 2 104 кв.м (прилежащ терен към обект "Склад бетонов възел" на
организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХІ по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
Бетонов възел. кв.
УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 1929 кв.м (прилежащ терен към обект "Склад бетонов възел" на
организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ІІ по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
Бетонов възел. кв.
УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 1 318 кв.м (прилежащ терен към обект "Склад - банциг" на организация
по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

3

Монтана / Брусарци / чл. 148, ал. 1 от
гр.Брусарци / Адрес: ППЗДС, чл. 147 и чл. "ТОС" ЕООД - гр. Плевен
кв. 1а УПИ:
154, ал. 1, т. 3 от ТЗ;

ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, в т. ч.:
1. Терен - 23 950 кв.м;
2. Склад - 120 кв.м, 1 ет., масивна констр., постр. 1950 г.;
3. Склад - 100 кв.м, 1 ет., масивна, 1981 г.;
4. Гараж коли - 60 кв.м, 1 ет., масивна, 1981 г.;
5. Административна сграда - 84 кв.м, 1 ет., сглоб., 1989 г.;
6. Тоалетна - 20 кв.м, 1 ет., масивна, 1981 г.;

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел V по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

Стопански терен - 40 739 кв.м (прилежащ терен към обект "Складове" на организация по §
12 от ЗСПЗЗ)

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

"ПИМА"ЕАД - ГРV МОНТАНА със
Заповед № 454/31.03.72 г. на ОНС Михайловград, Решение на МС №
83/02.06.89 г., Заповед № 45/14.05.90 г.
на МИП, Заповед № 402/03.01.97 г. на
МФ, Решение от 15.05.1997 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д.№
1293/1992 г.

"АГРОПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ"
ЕАД ГР. ПЛЕВЕН на основание
Заповед № РД-40-1/06.01.1998 г. на
МЗГАР с Решение от 03.02.1998 г. на
Плевенски Окръжен Съд по ф.д. №
1135/1996 г.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

№ 10 /
18.02.1999

№ 11 /
18.02.1999

№ 12 /
18.02.1999

№ 13 /
18.02.1999

№ 14 /
18.02.1999

№ 15 /
18.02.1999

№ 16 /
18.02.1999

№ 17 /
18.02.1999

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел VІ по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 1 321 кв.м (прилежащ терен към обект "Склад за зърно" на организация
по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХІІ по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 1 147 кв.м (прилежащ терен към обект "Мандра" на организация по § 12
от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХХІV чл. 10 б, ал. 5 от
по парцеларния план ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на стопански двор на от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 1 920 кв.м (прилежащ терен към обект "Навес за комбайни и
диагностичен пункт" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХХV чл. 10 б, ал. 5 от
по парцеларния план ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на стопански двор на от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 4 178, 5 кв.м (прилежащ терен към автокантар и и занаятчийска
работилница на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХVІІІ чл. 10 б, ал. 5 от
по парцеларния план ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на стопански двор на от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 5 957 кв.м (прилежащ терен към площадка за 40 бр. комбайни и сеновал
/рем. работилница за 4 бр. комбайни/ на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ІІІ по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 15 065 кв.м (прилежащ терен към свинарник, овчарник, битова сграда,
кладенец и сграда към кантар на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ІІ по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
свинеферма ІІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 6 032 кв.м (прилежащ терен към свинарници за угояване и за свине
майки, резервоар и водна кула на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ІХ по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
телеугояване ІІІ
район. кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 5561 кв.м (прилежащ терен към обект "Телчарник" на организация по §
12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.
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2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел Х по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
телеугояване ІІІ
район. кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 4 237 кв.м (прилежащ терен към обект "Телчарник" на организация по §
12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХІ по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
телеугояване ІІІ
район. кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 4 519 кв.м (прилежащ терен към обект "Телчарник" на организация по §
12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХVІІІ чл. 10 б, ал. 5 от
по парцеларния план ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на стопански двор на от ППЗСПЗЗ;
телеугояване ІІІ
район. кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 5 723 кв.м (прилежащ терен към обект "Телчарник" на организация по §
12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел
чл. 10 б, ал. 5 от
ХХХVІІ по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стопански двор на
кравеферма І район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 3 590 кв.м (прилежащ терен към обект "Краварник № 4" на организация
по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел
чл. 10 б, ал. 5 от
ХХХVІ по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стопански двор на
кравеферма І район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 3 443 кв.м (прилежащ терен към обект "Краварник № 3" на организация
по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел
чл. 10 б, ал. 5 от
ХХХVІІІ по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стопански двор на
кравеферма І район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 641 кв.м (прилежащ терен към обект "Млекосъбирателен пункт" на
организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

1

Монтана / Монтана / чл. 148, ал. 3 от
с.Стубел / Адрес: кв. ППЗДС, § 15 а от
УПИ:
ЗППДОбП;

МК "Аврам Стоянов" Михайловград

МЕХАНИЧЕН ЦЕХ в т. ч.:
1. Компресорна станция - 115 кв.м, 1ет., масивна, 1984г.
2. Битово - администрат. сграда - монол. констр., 1972г.;
- І ет. - работилница 102 кв. м и съблекалня - 36 кв.м
- ІІ ет - 36 кв. м - канцелария
3. Монтажно хале - 821 кв. м, 1 ет., монол., 1972 г.
4. Трафопост - 16 кв.м, 1ет, монол., 1982г.
5. Механичен цех с бояджийско отделение - 748 кв.м, 1 ет, метална конструкция, 1973 г.;
6. Метален склад - 382 кв.м, 1 ет, метална сводова к., 1985г.
7. Метален склад - 146 кв.м, 1 ет., метална констр., 1981 г.
8. Произв. сграда /Механичен цех/ - 403 кв.м, 1 ет, масивна, 1986 г.;
9. Тоалетна - 11 кв.м, 1 ет, монолитна, 1973г.;

Заповед № РД-08-216 /
Дата:03.12.2010 г. - изцяло отписан

"ПИМА" ЕАД - ГР. МОНТАНА с
Решение на МС № 83/02.06.89г.,
Заповед № 45/15.05.90г. на МИП,
Заповед № 402/03.01.97 г. на МФ,
Решение от 15.05.1997г. на Окръжен
съд Монтана по ф.д. № 1293/1992 г.

№5/
18.02.1999

№6/
18.02.1999

№7/
18.02.1999

№8/
18.02.1999

№ 26 /
22.02.1999

№ 27 /
22.02.1999

№ 28 /
26.02.1999

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХХІХ чл. 10 б, ал. 5 от
по парцеларния план ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на стопански двор на от ППЗСПЗЗ;
кравеферма І район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 6 237 кв.м (прилежащ терен към обект "Силажовместилище" на
организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ХХVІ чл. 10 б, ал. 5 от
по парцеларния план ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на стопански двор на от ППЗСПЗЗ;
кравеферма І район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 8 545 кв.м (прилежащ терен към телчарници на организация по § 12 от
ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел
чл. 10 б, ал. 5 от
ХХХVІІІ по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стопански двор на
кравеферма І район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 3 335 кв.м (прилежащ терен към обект "Краварник" № 5 на организация
по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: парцел ІV по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор на
от ППЗСПЗЗ;
кравеферма ІІ район.
кв. УПИ:

ТКЗС - Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 12 064 кв.м (прилежащ терен към обект "Ремонтна работилница,
тоалетна, пристройка за оксижен - акумулаторно, автомивка, склад рез. части, гараж ССМ"
на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

4

4

5

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Монтана / Адрес:
Община Монтана - на
ППЗДС, § 15а от ПЗР
бул. "Трети март" кв.
терена
на ЗППДОбП;
166 УПИ:

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ № 1, в т. ч.:
1. Терен - 2190 кв.м;
2. Сграда - 72 кв.м, 1 ет., монол. с ЖБЕ, постр. 1963 г., състояща се от: магазин - 16 кв.м,
склад - 36 кв.м., антре - 5 кв.м, склад - 12 кв.м;
3. Резервоари от 31 куб.м - 3 бр. и от 32 куб.м - 2 бр.;

"ПЕТРОЛ" АД ГР. София със Заповед
№ 9/05.03.1990 г. на МИП,
Разпореждане на МС № 101/16.09.92
г., Решение №№ 1/14.03.90 г.,
2/11.11.92 г., 4/13.06.94 г., 5/01.04.96
г., 6/15.08.96 г., 7/14.02.97 г.,
8/10.06.97 г. и 9/28.10.97 г. на
Софийски Градски Съд по ф.д. №
1358/1990 г.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул. "Александър
Стамболийски" кв.
332 УПИ:

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ № 2, в т. ч.:
1. Терен - 4330 кв.м;
2. Сграда - 52 кв.м, 1 ет., монолитна с ЖБЕ, 1963 г., състояща се от: магазин - 14 кв.м, склад 16 кв.м., битова стая - 11 кв.м и тоалетна с баня - 8 кв.м;
3. Кабина ел. агрегат - 16 кв.м, 1ет., метална к., 1979 г.;
4. Метален склад - 16 кв. м, 1 ет., метална констр., 1981 г.;
5. Павилион - /магазин и склад/ - 18 кв.м, 1 ет., ЛОК;
6. Резервоари: от 31 куб.м - 1 бр., от 15 куб.м - 1 бр., от 10 куб.м - 1 бр. и от 50 куб.м - 2 бр;

"ПЕТРОЛ" АД ГР. София със Заповед
№ 9/05.03.1990 г. на МИП,
Разпореждане на МС № 101/16.09.92
г., Решение №№ 1/14.03.90 г.,
2/11.11.92 г., 4/13.06.94 г., 5/01.04.96
г., 6/15.08.96 г., 7/14.02.97 г.,
8/10.06.97 г. и 9/28.10.97 г. на
Софийски Градски Съд по ф.д. №
1358/1990 г.

Монтана / Вършец /
с.Спанчевци / Адрес:
,м. "Топилата"
(Минкови бани), пар.
І от масив 1000 кв.
332 УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
Община Монтана - на
ППЗДС, § 15а от ПЗР
терена
на ЗППДОбП;

чл. 68 от ЗДС и чл.
147 от ППЗДС;
Протокол от 13.03.96
г. за определяне на
нормативно
необходими площи

СНЕГОРИННА БАЗА С. СПАНЧЕВЦИ, в т. ч.:
- Терен - 6 230 кв.м;
- Бунгало № 1 - застр. площ 121 кв.м, 1 ет., конструкция - полумасивна, година на
построяване - 1983 г.;
- Бунгало № 2 - застр. площ 67,30 кв.м, 1 ет., конструкция - полумасивна, година на
построяване - 1986 г.;
- Бунгало № 3 - застр. площ 67,30 кв.м, 1 ет., конструкция - полумасивна, година на
построяване - 1986 г.;

№ 29 /
05.03.1999

№ 30 /
05.03.1999

№ 32 /
10.03.1999

№ 33 /
10.03.1999

№ 31 /
10.03.1999

№ 34 /
17.03.1999

Част от масивна двуетажна сграда (със самостоятелен вход), застр. на 136 кв.м през 1981 г.,
както следва:
- част от ІІ ет. - АТЦ, репартитор, юстажна, монтьор, РТВ, коридор, стълбище - 148 кв.м;
- мазе - кабелно, агрегатно, три складови помещения, ТИ, акумулаторно - 67 кв.м;
обща ползвана площ - 215 кв.м

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 29.11.93 г.
м/ду "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на "Териториално
Поделение "Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

Част от масивна двуетажна сграда, цялата със застр. площ - 121 кв.м, както следва:
- ІІ ет. - 122 кв.м,
- стълбище - 36 кв.м,
- мазе - 56 кв.м;
обща ползвана площ - 217 кв.м

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 29.11.93 г.
м/ду "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на "Териториално
Поделение "Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

ІІ етаж /полезна площ 96 кв.м/ от масивна двуетажна сграда, цялата със застр. площ 117
кв.м, постр. 1978 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 29.11.93 г.
между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Териториално
Поделение "Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

ДСК - ВЪРШЕЦ, в т. ч.:
1. Терен - 504 кв.м;
2. Сграда на ДСК - 165 кв.м, 4 ет., масивна, постр. 1974 г.
- І и ІІ етаж - парични салони;
- ІІІ и ІV етаж - почивна база - 10 стаи с 20 легла;
- мазета - парно, архив, скривалище;
3. Склад - 18 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, 1987 г.;

Правно основание:Районен Клон
"Банка ДСК" ЕАД - Монтана

"БАНКА ДСК" ЕАД - СОФИЯ
С Разпореждане № 59/25.11.1998 г. на
МС и Решение № 1/26.01.1999 г. на
Софийски Градски Съд по ф.д. №
756/1999 г., на основание Закона за
преобразуване на ДСК

Част от масивна двуетажна сграда, цялата със застр. площ - 370 кв.м, постр. 1983 г., както
следва:
- част от І етаж - 4 бр. помещения /АТЦ, репартитор, склад и токоизправител/ - 97 кв.м,
- част от ІІ ет. - РТВ - 17 кв.м,
- част от мазе - акумулаторно - 18 кв.м,
- 1/3 ид. част от общите части на сградата - стълбище, коридори на І и ІІ ет. и входно антре;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителни Протоколи от 29.11.93 г.
между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД и от
14.12.98 г. между съсобствениците на
сградата, имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
Териториално Поделение
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.
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чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Брусарци /
разделителен
с.Василовци / Адрес:
Протокол от
кв. 71 УПИ: І-42
29.11.1993 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

6

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Брусарци / 15а от ЗППДОбП;
с.Смирненски /
разделителен
Адрес: кв. 71 УПИ: Протокол от
ІІІ-429
29.11.1993 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

7

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. 28 УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
разделителен
Протокол от
29.11.1993 г. м/ду
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

8

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: по
плана на града,
одобрен със Заповед
№ РД-01-14-93/1986
г. кв. 78 УПИ: VІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;
Разпореждане на МС
№ 59 от 25.11.98 г.;
Държавна Спестовна Каса
чл. 2, ал. 4 от Закона
за преобразуване на
ДСК;

7

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
разделителен
Монтана / Монтана /
Протокол от
с.Габровница / Адрес:
29.11.1993 г. м/ду
кв. 18 УПИ:
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД, Протокол от
14.12.98 г. м/у
съсобствениците

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

9

чл. 9 ЗДС; ; чл. 147, т.
Монтана / Берковица / 5 от ППЗДС; чл. 10,
с.Боровци / Адрес:
ал. 2 от Закона за
/околовръстен
народната просвета;
полигон/ кв. УПИ:
чл. 11, ал. 4, т. 4 и ал.
6 от ППЗНП;

ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ "ЗАКРИЛА", в т. ч.:
1. Дворно място - 18 000 кв.м;
Министерство на
2. Общежитие /пансион/ - 304 кв.м, 2 ет., масивна, 1964 г.
земеделието- Практическо
3. Стопанска сграда - /хр. блок и работилница/ - 304 кв.м, 1 ет., масивна, 1963/4 г.
селско-стопанско училище с.
4. Занималня - 135 кв.м, 1 ет., павилионен тип, 1991 г.;
Боровци
5. Склад за отоплит. материали - 70 кв.м, 1 етаж, ПС, 1985 г.;
6. Външна тоалетна - 54 кв. м, 1 ет., масивна, 1963/4 г.;

ОУ на съобщенията - гр.
Михайловград

ТУС - гр. Михайловград

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

Правно основание:ДОМ ЗА ДЕЦА И
ЮНОШИ "ЗАКРИЛА" с. Боровци на
основание Заповед № ХVІІІ-2901 от
03.10.1968 г. на Министерство на
Земеделието

Заповед № РД 02-14-1015 /
Дата:04.6.2009 г. - изцяло отписан

№ 35 /
17.03.1999

№ 36 /
18.03.1999

№ 37 /
30.03.1999

№ 38 /
31.03.1999

№ 39 /
06.04.1999

10

11

Монтана / Вършец /
с.Спанчевци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
в местността
"ЗММ - Михайловград"
от ППЗДС; чл. 17а и §
"Топилата", парцел 1
ЕООД
15а от ЗППДОбП
от масив 2000 кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
в местността
"Ашиклар", пл. № 65
по кад. план на
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
околовръстен
от ППЗДС; § 15а от
полигон, одобрен със ПЗР на ЗППДОбП;
Зап. № РД-15481/14.12.94 г. на
Общ. Берковица кв.
УПИ:

ПОЧИВНА БАЗА, в т. ч.:
1. Терен - 7 550 кв.м;
2. Бунгала - 8 еднотипни бр., всяко състоящо се от две спални помещения, хол и
самостоятелен сан. възел, застр. площ - 46,1 кв.м, 1 ет., дървена конструкция в/у циментова
основа, построена 1981 г.;
3. Столова - 67, 5 кв.м, ет. 1, масивна, 1981 г.;
4. Сан. възел - 12,5 кв.м, 1 ет., масивна, 1981 г.;
3. Стопанска сграда - /хр. блок и работилница/ - 304 кв.м, 1 ет., масивна, 1963/4 г.
4. Занималня - 135 кв.м, 1 ет., павилионен тип, 1991 г.;
5. Склад за отоплит. материали - 70 кв.м, 1 етаж, ПС, 1985 г.;
6. Външна тоалетна - 54 кв. м, 1 ет., масивна, 1963/4 г.;

ПОЧИВЕН ДОМ, в т. ч.:
1. Терен - 7 260 кв.м;
2. Почивна станция - 148 кв.м, 4 ет., монолитна, 1987 г.;
3. Столова /топла кухня/ пристройка към сградата на почивната станция - 72 кв.м, 2 ет.,
монолитна, 1987/88 г.;
4. Бунгало двуместно с открита тераса - 6 бр., всяко със застр. площ 12 кв.м, 1 ет., ПЖ
/дървена/ констр., 1979 г.;
5. Бунгало двуместно със сан. възел - 2 бр., всяко със застр. площ 12 кв.м, 1 ет., ПЖ
/дървена/ констр., 1979 г.;
АПК - Берковица - на терена
6. Бунгало двуместно със сан. възел - 3 бр., всяко със застр. площ 15 кв.м, 1 ет., ПЖ
/дървена/ констр., 1981 г.;
7. Столова /складово стоп./ - 60 кв.м, 1 ет., ПС / дървена к./, 1979г.;
8. Санитарен възел - 10 кв.м, 1 ет., монол., 1979 г.;
9. Портиерна /пропуск и охрана/ - 28 кв.м, 1 ет., монол., 1981 г.;
10. Беседка - 6 кв.м, метална констр., 1987 г.;
11. Склад ламаринен - 30 кв.м, 1 ет., метална к., 1987 г.;

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "П. Хитов" № 40,
вх. В, VІІІ ет. кв. 123
УПИ:

чл. 3, ал. 1 от ЗДС; чл.
5, ал. 3 от ЗВСНОИ
по ЗТСУ, ЗПИНМ,
ЗБНМ, ЗДИ и ЗС във
връзка с Решение на
Окръжен Съд
монтана от 03.11.94 г.
по адм. дело №
71/1994 г.

13

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
УПИ:

БАЗА ЗА НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ, в т.ч.:
1. Терен - 15 000 кв.м;
2. Склад за материали - 118,5 кв.м, 1 ет., МС, 1978г.;
"Водно стопанство" ЕАД 3. Цех за основно производство - 678 кв.м, 1 ет., МС, 1978г.;
чл. 148, ал. 3 от
София - "База за
4. Централен вещеви склад - 336 кв.м, 1 ет., МС, 1978г.;
ППЗДС, § 15а от ПЗР производство на
5. Трафопост - 10 кв.м, 1 ет., МС, 1978г.;
на ЗППДОбП;
нестандартно оборудване" 6. Административна сграда - 66 кв.м, 1 ет., МЖ, 1978г.;
Елин Пелин
7. Навес с подаващо устройство - 35 кв.м, 1 ет., метална конструкция, 1978 г.;
8. Старо метално хале - 300 кв.м, 1 ет., МС, 1978 г.;
9. Гараж с акумулаторно- 130 кв.м, 1 ет., МС, 1978 г.;

14

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "П. Хитов" № 40,
вх. В, ІІІ ет. кв. 123
УПИ:

чл. 3, ал. 1 от ЗДС; чл.
Цветко Тодоров Петков и
5, ал. 3 от ЗВСНОИ
Йорданка Атанасова
по ЗТСУ, ЗПИНМ,
Петкова
ЗБНМ, ЗДИ и ЗС

12

ПРЕЦИЗ - ЕАД гр. Монтана с Решение
от 24.04.1996 г. на Окръжен Съд
Монтана по ф.д. № 2236 по описа за
1992 г.

Коста Стойков Костов се
води бивш собственик на
имота само по документи.
Фактически не е влизал във
владение на отстъпения му в
обезщетение апартамент
/Заповед № 986/11.12.1981 г.
на Председателя на ОбНС Михайловград/.

АПАРТАМЕНТ № 87 със застроена площ 94,40 кв.м, състоящ се от дневна, две спални,
столова, кухня, баня, клозет и антре, принадлежащите към него:
- Гараж № 25 - застр. площ 19,16 кв.м
- Избено помещение № 84 - застр. площ 4,85 кв.м както и:
5,54 % идеални части от общите части на сградата и
5,54 % иделни части от от правото на строеж вурху държавен терен от 2328,6 кв.м

АПАРТАМЕНТ № 72 със застроена площ 94,40 кв.м, състоящ се от дневна, две спални,
столова, кухня, баня, клозет и антре, принадлежащите към него:
- Гараж № 31 - застр. площ 25,45 кв.м
- Избено помещение № 72 - застр. площ 4,95 кв.м както и:
5,83 % идеални части от общите части на сградата и
5,83 % иделни части от от правото на строеж вурху държавен терен от 2328,6 кв.м

"АНАЛИТИК" АД - ГР. МОНТАНА с
Решение № КЗ-16/13.12.77 г. на
Комисия на земята към МЗХП, Заповед
№ РД-15-481/14.12.94 г. на Кмета на
община Берковица и Решение №
1755/19.11.1991 г. на Окръжен Съд
Монтана по ф.д. № 1755/1991 г.
(Регистър на дружествени фирми парт. № 19, т.1, стр. 181, съгласно
Удостов. № 30/10.03.99 г. от Окръжен
съд Монтана)

Правно основание:Имотът се
управлява от ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА на основание чл. 18 от
ЗДС

Заповед № 61 / Дата:30.03.2000 изцяло отписан;

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" ЕООД ГР. ЕЛИН ПЕЛИН на основание
Разделителен протокол за разделяне на
ДМА към 22.07.1998 г. и Решение от
17.07.1998 г. на Софийски Градси Съд
по ф.д. № 548/1998 г.

Правно основание:Имотът се
управляма от ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА на основание чл. 18 от
ЗДС

№ 40 /
06.04.1999

№ 42 /
06.04.1999

№ 41 /
06.04.1999

№ 43 /
06.04.1999

№ 44 /
08.04.1999

№ 45 /
08.04.1999
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чл. 68 от ЗДС и чл.
147 от ППЗДС;
Монтана / Берковица /
Протокол от 27.06.89
с.Бързия / Адрес:
г. на комисия за
имот № 002001 в
определяне площадка
местността "Стежи"
на Снегоринна база
("Чапраза") кв. УПИ:
на РПС-Берковица,
Протокол обр. 16

17

чл. 68 от ЗДС и чл.
Монтана / Вълчедръм 147 от ППЗДС,
/ с.Разград / Адрес: в Протокол от 17.04.97
местността
г. на комисия за
"Душилница" кв.
определяне на
УПИ:
нормативно
необходимите площи

16

Монтана / Берковица /
чл. 68, ал. 2 от ЗДС и
с.Бързия / Адрес: в
чл. 147, т. 1 от
местността
ППЗДС;
"Петрохан" кв. УПИ:

18

Монтана / Медковец /
с.Сливовик / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
парцел № 378 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор в
от ППЗСПЗЗ;
местността "Гърков
припек" кв. УПИ:

19

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
разделителен
Монтана / Монтана /
Окръжно управление на
Протокол от 29.11.93
с.Стубел / Адрес: кв.
съобщенията - гр.
год. м/ду "БП" ЕООД
54 УПИ: VІІ - 545
Михайловград
и "БТК" - ЕАД,
Протокол от 14.12.98
г. м/у
съсобствениците

19

Монтана / Монтана /
с.Белотинци / Адрес:
кв. 21 УПИ: Х

чл. 148, ал. 3 от
ППЗДС, § 15 а от
ЗППДОбП;
разделителен
Протокол от 29.11.93
год. между "БП"
ЕООД и "БТК" ЕАД

СНЕГОРИННА БАЗА "ЧАПРАЗА", в т.ч.:
- Терен - 9 480 кв.м;
- Халета - 2 бр., застроена площ 2х300 кв.м, конструкция метална аркообразна, година на
построяване - 1989 г.;
- Ремонтно хале - 108 кв.м, констр.- метална, аркообразна, година на построяване - 1998 г.;
- Сграда - склад за материали - 31 кв.м, 1 ет., конструкция - полумасивна, година на
построяване - 1990 г;
- Тоалетна - 4 кв.м, паянтова конструкция, 1989 г.;

ОПОРЕН ПУНКТ НА ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - МОНТАНА:
- Терен 4 170 кв.м
- Битова сграда (дежурна)- застроена площ 95,76 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция полумасивна, година на построяване - 1983 г.;
- Склад - 26,13 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1983 г.;
- Склад инертни материали - 312, 62 кв.м, 1 ет, конструкция метална, аркообразна, 1982 г.;
- Тоалетна - 2 кв.м, 1 ет, полумасивна, 1983 г.;

Правно основание:Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството, Главно
управление на пътищата, Пътно
управление - Монтана

Заповед № 182 / Дата:11.08.2005 изцяло отписан;

Правно основание:Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството, Главно
управление на пътищата, Пътно
управление - Монтана

Заповед № 170 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

СНЕГОРИННА БАЗА "ПЕТРОХАН", в т. ч.:
- Терен - 3 953 кв.м,
- Сграда - застроена площ - 161 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - полумасивна, година на
построяване - 1979 г.;
- Тоалетна - застроена площ - 5 кв.м, канструкция - паянтова, годона на построяване - 1979
г.;

ТКЗС - сградата

Стопански терен - 7 489 кв.м (прилежащ терен към обект "Телчарник" на организация по §
12 от ЗСПЗЗ)

Част от сграда, цялата със застроена площ - 235 кв.м, масивна ЖБ конструкция, 3-етажна,
построена 1970 г., както следва :
- част от I етаж - 34 кв.м;
- част от ІІІ етаж - /АТЦ, токоизправител, репартитор, РТВ и механи/ - 92 кв.м;
- част от коридор - 13 кв.м;
- част от стълбище - 8 кв.м;
общо ползвана площ - 147 кв.м

Част от масивна двуетажна сграда, застр. на 112 кв.м:
- ІI етаж с полезна площ 80 кв.м;
- стълбище - 20 кв.м;
- мазе - 29 кв. м;
общо - 129 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителни Протоколи от 29.11.1993
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД
", имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "
Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/ 1992 г.

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 -134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителни Протоколи от 29.11.1993
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД
", имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "
Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/ 1992 г.

№ 46 /
08.04.1999

№ 47 /
08.04.1999
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чл. 148, ал. 3 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
Монтана / Монтана / на ЗППДОбП;
с.Смоляновци /
разделит. Протокол от
Адрес: кв. 55 УПИ: І 29.11.93 год. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

чл. 148, ал. 3 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
Монтана / Монтана / на ЗППДОбП;
с.Винище / Адрес: кв. разделителен
31 УПИ: ІІ-66
Протокол от 29.11.93
год. между "БП"
ЕООД и "БТК" ЕАД

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 -134/01.09.1992 г.
Част от масивна 3-етажна сграда, цялата със застр. площ 168 кв.м, както следва:
на Председателя на "Български пощи
- част от I-ви етаж /от лявата страна на коридора/ - АТЦ, репартитор, монтьори, 1/2 коридор и далекосъобщения" ООД и
74 кв.м;
разделителен Протокол от 29.11.93 г.,
- мазе /акумулаторно, кабелно, агрегат, предверие/ - 29 кв. м;
имотът е предоставен за стопанисване
общо - 104 кв.м
и управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ " Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/ 1992 г.

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 -134/01.09.1992 г.
на Председателя на "Български пощи
и далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 29.11.93 г.,
между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ " Далекосъобщения" Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/ 1992 г.

Част от масивна 2-етажна сграда, със застр. на 600 кв.м:
- част от I ет. /АТЦ, РТВ и коридор/- полезна площ 80 кв.м;
- мазе - полезна площ 46 кв. м;
общо полезна площ - 46 кв.м
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Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
ул. "Емил Марков" кв. ЗДС
114 УПИ: І

І-ви /партерен/ етаж на ДЖБ "Ком", състоящ се от три зали, две складови помещения и
сервизен възел с обща застроена площ 210 кв.м;

Правно основание:ОТСТЪПЕНО
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ на
"ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ" гр. Монтана, вписано в
Регистъра за юридически лица с
нестопанска цел под № 8, т. 2, стр. 71
по ф.д. № 2570/1992 г. с Решение от
Заповед № 129 / Дата:29.06.2000 31.03.1993 г. на Окръжен Съд
изцяло отписан;
Монтана. Правото на ползване е
учредено на основание Заповед № РД15-252/06.07.1990 год. на
Председателя на ОбНС - гр.
Берковица, възмездно (пл. нар. №№
4055 и 4056 от 26.09.90 г.). за срок до
06.07.2000 год. съгласно § 6 от ДР на
Закона за държавната с

№ 49 /
29.04.1999

18

Монтана / Медковец /
с.Сливовик / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
пар. № 12 от масив № ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
195 в местн. "Веово
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Стопански терен - 2 107 кв.м
/прилежащ терен към свинарник - сграда на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 50 /
29.04.1999

18

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
пар. № 4.2 кв. УПИ: от ППЗСПЗЗ;

ТКЗС - на сградата

Стопански терен - 1 567 кв.м
(прилежащ терен към обект "Силажовместилище" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

18

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
,пар. № 726 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стпански двор в м.
от ППЗСПЗЗ;
"Круша" кв. УПИ:

ТКЗС "Берковска малина" на сградата

Стопански терен - 6 920 кв.м
(прилежащ терен към овцеферма на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 48 /
29.04.1999

№ 51 /
29.04.1999

Заповед № 274 / Дата:06.12.2001 изцяло отписан;

№ 52 /
29.04.1999

№ 53 /
29.04.1999

№ 54 /
29.04.1999

№ 55 /
29.04.1999

№ 56 /
29.04.1999

№ 57 /
29.04.1999

№ 58 /
29.04.1999

№ 59 /
14.05.1999
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Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
,пар. № 727 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стпански двор в м.
от ППЗСПЗЗ;
"Круша" кв. УПИ:

ТКЗС "Берковска малина" на сградата

Стопански терен - 3 420 кв.м
(прилежащ терен към жилище за овчари на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

18

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
,пар. № 730 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стпански двор в м.
от ППЗСПЗЗ;
"Круша" кв. УПИ:

ТКЗС "Берковска малина" на сградата

Стопански терен - 3 140 кв.м
(прилежащ терен към овцеферма на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

18

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
,пар. № 731 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стпански двор в м.
от ППЗСПЗЗ;
"Круша" кв. УПИ:

ТКЗС "Берковска малина" на сградата

Стопански терен - 3 340 кв.м
(прилежащ терен към овцеферма на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 353 / Дата:29.10.1999 изцяло отписан;
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чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Монтана / Берковица /
Протокол от
с.Бързия / Адрес: от
28.09.1998 г. за
стопански двор № 1
изменение на
кв. УПИ:
кадастрален и
парцеларен план на
стопански двор

ТКЗС с . Бързия - на част от Стопански терен от 2 281 кв.м, представляващ част от имот № 029009, целия от 3220 кв.м,
подобренията
/прилежащ терен към обект "Производствена база" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 352 / Дата:29.10.1999 изцяло отписан;
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Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Долно Линево /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: пар. 2 от масив
от ППЗСПЗЗ;
1 кв. УПИ:

ТКЗС - на сградата

Стопански терен - 3 908 кв.м, (прилежащ терен към обект "Конюшна"" на организация по §
12 от ЗСПЗЗ/

18

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Долно Линево /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: пар. 3 от масив
от ППЗСПЗЗ;
1 кв. УПИ:

ТКЗС Младеново - на
сградата

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 2 111 кв.м, (прилежащ терен към обект "Краварник"" на организация по §
земеделието и горите - на основание
12 от ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

18

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Долно Линево /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: пар. 4 от масив
от ППЗСПЗЗ;
1 кв. УПИ:

ТКЗС Младеново - на
сградата

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 1 557 кв.м, (прилежащ терен към обект "Краварник"" на организация по §
земеделието и горите - на основание
12 от ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
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чл. 10б, ал.5 от
Монтана / Чипровци /
ЗСПЗЗ; чл. 148, ал. 3
с.Митровци / Адрес:
от ППЗДС; § 15 а от
кв. УПИ:
ПЗР на ЗППДОбП

Кожарска фабрика с. Митровци, в т.ч.:
1. Терен с обща площ 26000 кв.м;
2. Кожарска сграда - водноварово-построена 1950г.;
2.1. основна сграда - 1445 кв.м, 1 ет., монолитна;
2.2. стол - 160 кв.м, 1 ет., монолитна;
2.3. пристройка - 52 кв.м, 1 ет., монолитна;
3. Кожарска сграда - хале - 1300 кв.м, 1 ет., монол., 1974 г.;
4. Салон - монолитна конструкция - 1970 г.;
4.1. едноетажна част - 125 кв.м,
4.2. двуетажна част - 65 кв.м,
5. Парова централа - монолитна, 1968 г.,
5.1. стара и нова част - 195 кв.м,
5.2. пристройка - 105 кв.м,
6. Трафопост с ел. табло - 10 кв.м, 1 ет., монолитна, 1952 г.;
7. Администрат. сграда - 125 кв.м,2 ет., монолитна, 1967 г.;
8. Портиерна - 68 кв.м, 1 ет., монолитна, 1983;
9. Тоалетна /стара/ - 17 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1984 г.;
10. Тоалетна /нова/ - 10 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1987 г.;

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

"ОГОСТА" ЕООД - В ЛИКВИДАЦИЯ
с. Митровци, община Чипровци с
Решение № 2132/03.02.1999 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д. №
2132/1991 г.

№ 60 /
14.05.1999

№ 61 /
25.05.1999

№ 62 /
03.06.1999

№ 63 /
03.06.1999

№ 64 /
09.06.1999

22

23

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 3 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
на ЗППДОбП; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ

РПС "БЕРКОВИЦА", в т. ч.:
- Терен - 2 850 кв. м
- Жилищен блок - 120 кв.м, 2 ет., масивна, 1949 г.;
- Жилищна сграда - 49 кв.м, 2 ет., масивна, 1942 г.;
- Сграда, състояща се от склад - 237 кв.м и навес 133 кв.м, 1 ет., масивна, 1940/42 г.;
- Сграда, съст. се от склад 133 км.м и навес - 62 кв.м, 1 ет.,масивна, 1944 г.;
- Административна сграда - застроена площ - 161 кв.м, етажност - 1 етаж, конструкция масивна, година на построяване - 1933 г.;

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 68, ал. 2 от ЗДС и
ул. "Славянска" № 3,
чл. 147 от ППЗДС
пар. V, VІ и VІІ кв.
141 УПИ:

24

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. № 0 от
чл. 148, ал. 3 от
мас. 10 по
ППЗДС, чл. 17 а и §
съществуващи стари 15 а от ЗППДОбП
реални граници кв.
УПИ:

21

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Железна / Адрес: по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
плана на с. Железна
от ППЗСПЗЗ;
кв. 4 УПИ: І

25

МТС - Михайловград

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ж.к. "Младост - 2", бл. от ППЗДС, чл. 17 а и
7-6, вх. А, ет. І кв. 351 § 15 а от ЗППДОбП
УПИ: І

МАШИНЕН ДВОР, в т. ч.:
І. Парцел І по парцеларния план на двора:
1. Терен с обща площ 15 925 кв.м
2. Ремонтна работилница - 1500 кв.м, 1 ет., масивна конструкция, построена 1980 г.;
3. Склад за материали /бензиностанция/ - масивна сграда на 1 ет от 54 кв.м и навес към нея 42 кв.м, 1985 г.;
4. КПП - 24 кв.м, 1 ет., масивна, 1985 г.;
5. Трафопост - 9 кв.м, 1 ет., масивна ковструкция;
ІІ. Парцел ІІ по парцеларния план на двора:
1. Терен с обща площ 2 715 кв.м
2. Навес - 502 кв.м, метална к. с тухлена зидария, 1985 г.

"МССУ - 90" ЕООД ГР. МОНТАНА на
основание Решения на Окръжен Съд
Монтана от 07.05.1992 г., 29.09.0995 г.
и от 16.01.1998 г. по ф.д. № 541/1992 г.

Правно основание:Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството, Главно
управление на пътищата, Пътно
управление - Монтана

ЗАВОД "ЗЛАТИЯ", в т. ч.:
1. Терен - 70 305 кв.м;
2. Производствено хале - застр. площ 1974 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - сглоб.
стоманобет., постр. 1982 г.;
3. Производствено хале - пръстен с галванично отделение - 348 кв.м, 2 ет., монолитна
конструкция, 1979 г;
4. Производствено хале пломби с бояджийно отделение - 1754 кв.м, 1 ет., монолитна
конструкция, 1972 г.;
5. Стара администр. сграда - 252 кв.м, 2 ет., монол., 1982 г.;
6. Пропуск. пункт - 16 кв.м, 1 ет., монолитна, 1982 г.;
7. Инструмент. цех и гаражи - 1560 кв.м, 1 ет., сглоб., 1983 г.;
8. Инструмунт. цех с раздавочно - 455 кв.м, 1 ет., монол., 1981
МК "Аврам Стоянов" - гр.
9. Склад - 300 кв.м, 1 ет., метална к. /холандски тип/, 1992 г.;
Михайловград
10. Зезачно и склад строит. материали - 385 кв.м, 1 ет., монолитна конструкция, 1982 г.;
11. Парна централа с горивно стопанство - 414 кв.м, 1 ет., сглоб. стомано-бет. констр., 1982
12. Компресорна станция - 177 кв.м, 1 ет., сглоб. констр. па с-ма ПЕ"76, 1982 г.;
13. Склад за готова продукция - 1280 кв.м, 1 ет., масивна, 1985 г.;
14. Ацетиленова станция - 28 кв.м, 1 ет., монолитна, 1982 г.;
15. Стругапно и склад - 970 кв.м, 1 ет., монолитна, 1982 г.;
16. ОГМ - 140 кв.м, 1 ет., монол., 1972 г.;
17. Административно-битова сграда - 360 кв.м, 3 ет., монолитна, 1992 г.;
18. Трафопост (подстанция) - 132 кв.м, 1 ет., монолитна, 1985 г.;
19. Магазин - 96 кв.м, 1 ет., монол., 1985 г.;
20. Тоалетна - 88 км, 1 ет., монол., 1981 г.;

Правоимащи по § 29 от
ЗСПЗЗ на дялове от ДФ
"ЖИВКОНС" с. Бели мел на сградата

ДСО "Автотранспорт"

Стопански терен - 236 кв.м
(прилежащ терен към обект "Млекосъбирателен пункт", б. с. на правоимащи по § 29 от
ЗСПЗЗ)

АПАРТАМЕНТ № 3 на І ет. в 8-етажен жил. блок № 7-6, вх. А, постр. 1983 г., състоящ се
от кухня, две спални, хол, баня, тоалетна и антре със застроена площ 77,90 кв.м, ведно с:
- Избено помещение № 3 с полезна площ 3,66 кв.м;
- 5,51 % идеални части от общите части на сградата;
- 5,51 % идеални части от правото на строеж върху терен от 3 163, 68 кв.м;

"ПИМА" ЕАД - ГР. МОНТАНА с
Решение на МС № 83/02.06.89 г.,
Заповед № 45/14.05.90 г. на МИП,
Решение от 15.05.1997 г. на Окръжен
Съд Монтана по ф.д. № 1293/1992 г.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД МОНТАНА с решение от 29.02.92 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
192/1992 год., на основание
Разделителен протокол №
32/31.03.1991 г., съставен на осн.
телекс № 193-306 от 26.04.91 г. на
Министерство на транспорта

№ 65 /
09.06.1999

№ 66 /
09.06.1999
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Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
гр.Монтана / Адрес:
от ППЗДС, чл. 17 а и
ж.к. "Пъстрина", бл.
§ 15 а от ЗППДОбП
4, вх. А кв. 351 УПИ: І

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
гр.Монтана / Адрес:
от ППЗДС, чл. 17 а и
ж.к. "Пъстрина", бл.
§ 15 а от ЗППДОбП
4, вх. А кв. 351 УПИ: І

АПАРТАМЕНТ № 3 на І ет. със застр. площ 65,70 кв.м, състоящ се от кухня,спалня, хол,
столова, баня, тоалетна и антре, ведно с Избено помещение № 3 с полезна площ 10,98 кв.м,
както и 6,83 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж;
ДСО "Автотранспорт"

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД МОНТАНА с Решение от 29.02.92 г.
на Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
192/1992 год., на основание
Разделителен протокол №
32/31.03.1991 г., съставен на осн.
Заповед № 55 от 14.06.90 г. на МИП

АПАРТАМЕНТ № 12 на ІV ет. със застр. площ 65,70 кв.м, състоящ се от кухня, спалня, хол,
столова, баня, тоалетна и антре, ведно с Избено помещение № 12 с пол. площ 10,98 кв.м,
както и 6,83 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж;

АПАРТАМЕНТ № 16 на І ет. със застр. площ 92,36 кв.м, състоящ се от кухня, детска,
спалня, хол, баня, тоалетна и антре, ведно с Избено помещение № 16 с полезна площ 7,10
кв.м, както и 5,563 % ид. части от правота на строеж и 5,563 % идеални части от общите
части на сградата;
ДСО "Автотранспорт"

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД МОНТАНА с Решение от 29.02.92 г.
на Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
192/1992 год., на основание
Разделителен протокол от 31.05.1990
г., съставен на осн. Заповед № 55 от
14.06.90 г. на МИП

АПАРТАМЕНТ № 17 на І ет. със застр. площ, състоящ се от кухня, спалня, хол, столова,
баня, тоалетна и антре, ведно с Избено помещение № 3 с пол. площ 10,98 кв.м, както и 6,83
% ид. части от общите части на сградата и 6,83 % ид. части от правота на строеж

БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ И ВАРОВ ЦЕНТЪР, в т. ч.:

№ 67 /
11.06.1999

№ 68 /
01.07.1999

№ 69 /
12.07.1999

№ 70 /
12.07.1999

№ 71 /
12.07.1999

№ 72 /
12.07.1999
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Монтана / Вършец /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
гр.Вършец / Адрес:
от ППЗДС; чл. 17 а и
,местността
§ 15 а от ЗППДОбП
"КРАСНА" кв. УПИ:

Строително ремонтно възстановително
предприятие /СРВП/ София

6

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Брусарци /
Окръжно управление на
разделителен
с.Киселево / Адрес:
съобщенията - гр.
Протокол от
кв. 36 УПИ: І
Михайловград
10.02.1999 г. м/ду
"БП" ЕООД и "БТК" ЕАД

27

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Монтана / Адрес:
ППЗДС; чл. 17 а и §
ул. "Цар Борис ІІІ" №
15 а от ЗППДОбП
22 кв. 152 УПИ: ІІ

Част от сграда, цялата със застроена площ - 103 кв.м, масивна конструкция, 23-етажна,
както следва:
- част от IІ етажу в т.ч.: АТЦ - 23 кв.м, репартитор - 11 кв.м, акумулаторно - 5 кв.м;
общо ползвана площ - 39 кв.м

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД
", имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "
Далекосъобщения" - Монтана

1. Терен - 745 кв.м;
2. Административна сграда - застр. площ 250 кв.м, 4 ет., конструкция - монолитна с ЖБЕ,
год. на постр. - 1963 г.

28

на сградите - ЛС на
Кооперация "Зора - 94" с.
Дългоделци, общ. Якимово
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Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: парцел І от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор на
от ППЗСПЗЗ;
Сфинеферма - І район
кв. УПИ:

ТКЗС Вълчедръм - на
сградата

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: парцел ІІІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор на
от ППЗСПЗЗ;
Сфинеферма - І район
кв. УПИ:

ТКЗС Вълчедръм - на
сградата

Стопански терен - 4 247 кв.м
(прилежащ терен към сгради на организация по § 12 от ЗСПЗЗ - зърносушилни - 2 бр. и
метални навеси 2 бр.)

Стопански терен - 1 144 кв.м
(прилежащ терен към обект "Филтър" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Стопански терен - 1 540 кв.м

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/ 1992 г.

"МОНТАНА - 95" ЕООД гр. Монтана с
Решение на Окръжен Съд Монтана по
ф.д. № 541/95 г. впис. в Регистъра за
търг. дружества под № 111, рег. 1, том
ХІІІ, стр. 161

виж раздел 13! /Забележки/

Монтана / Якимово /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцел № 1 от масив
от ППЗСПЗЗ;
123 кв. УПИ:
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"АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО"
ЕАД - гр. София на основание Заповед
№ РД-14-36/23.06.1993 г. на
Министъра на образованието, науката
и културата, с Решение от 15.07.1993 г.
на Софийски Градски Съд по ф.д. №
17866/1993 г., вписано в рег. на
търговските дружества под № 465, том
9, стр. 125

1. Терен - 12 519 кв.м;
2. КПП /портиерна/ - 18 кв. м, 1 ет., масивна, 1968 г.;
3. Склад - 180 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.;
4. Склад за строителни материали - 587 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.;
5. Трансформатор - 7 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.
6. Администр. сграда - 101 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.
7. Хале - застр. площ - 120 кв.м, 1 етаж, конструкция - ЖБ, построена 1968 г.;
8. Тоалетна с баня - 18 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.;
9. Склад за вар - 94 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.

Правно основание:Министъра на
земеделието ,горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
(прилежащ терен към Свинарник за 40 свине и Свинарник за 100 свине на организация по § реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
12 от ЗСПЗЗ)
ППЗСПЗЗ.

№ 73 /
12.07.1999

№ 74 /
12.07.1999

№ 75 /
12.07.1999

№ 76 /
12.07.1999

№ 77 /
12.07.1999

№ 78 /
12.07.1999

№ 79 /
22.07.1999
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Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: парцел ІІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор на
от ППЗСПЗЗ;
Овцеферма - І район
кв. УПИ:

ТКЗС Вълчедръм - на
сградата

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: парцел ІІІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор на
от ППЗСПЗЗ;
Овцеферма - І район
кв. УПИ:

ТКЗС Вълчедръм - на
сградата

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: парцел ХVІ от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Площадка АТП кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

ТКЗС Вълчедръм - на
сградата

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. І от стоп. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
двор на Овцеферма - І от ППЗСПЗЗ;
район кв. УПИ:

ТКЗС Вълчедръм - на
сградата

Монтана / Вършец /
с.Долна Бела речка / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. VІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор/масив 901/ от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:
Монтана / Вършец /
с.Долна Бела речка / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. ІІ от стоп. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
двор/масив 901/ кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул."Трети март" №
141 кв. 366 УПИ: V

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ПЗР на ЗППДОбП

Стопански терен - 1 257 кв.м
(прилежащ терен към обект "Овчарник за 100 овце" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Стопански терен - 2 407 кв.м
(прилежащ терен към обект "Овчарник за 250 овце" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Стопански терен - 836 кв.м
(прилежащ терен към Навес за дърводелна на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Стопански терен - 7 288 кв.м
(прилежащ терен към обект "Овчарник за 600 овце" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Стопански терен - 4 210 кв.м
ТКЗС Вършец - на сградата
(прилежащ терен към обект "Телчарник" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Стопански терен - 2 320 кв.м
ТКЗС Вършец - на сградата
(прилежащ терен към обект "Канцелария" на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

ЗАВОД "АНАЛИТИК", в т.ч. :
1. Терен - 42 000 кв.м
2. Главен корпус - застр. площ 5 906 кв.м, 1 етаж, монолитна конструкция, построена 1974
г.;
3. Корпус № 2 /произв. к-с/ - 1080 кв.м, 5 ет., МсЖБ, 1974 г.
4. Спомогателен корпус - 969 кв.м, 1 ет, масивна, 1975 г.;
5. Пречистват. станция - 111 кв.м, 2 ет., масивна, 1975 г.;
6. Инженерен корпус с медицински пункт - 540 кв.м, 9 ет., МсбЖ, 1975 г.;
7. Котелна централа - 908 кв.м, 1 ет., масивна, 1974 г.;
8. Столова и кухня - 870 кв.м, 1 ет., масивна, 1975 г.;
9. Комин - МС, 1974 г.;
10. Баъейн - 338 кв.м, 1974 г.;
11. Главна ел. подстанция - 226 кв.м, 2 ет., монол., 1974 г.;
12. Постройка и портиерна - 272 кв.м, 1 ет., монол., 1974 г.;
13. Помпена станция - 102 кв.м, 1 ет., монол., 1974 г.;
14. Склад метален - 300 кв.м, 1 ет., метална сглоб., 1981 г.;
15. Склад метален - 300 кв.м, 1 ет., метална сглоб., 1980 г.;
16. Склад двоен - 924 кв.м, 1 ет, метална сглоб., 1986 г.;
17. Хранителен комплекс - 170 кв.м, 1 ет., ЕСОП, 1987 г.;
18. Малко предприятие - 80 кв.м, 1 ет., масивна, 1986 г.;
19. Склад "Изот" - 980 кв.м, 1 ет., масивна стоманена контср., 1973 г.;

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

"АНАЛИТИК" АД - ГР. МОНТАНА с
Решение № 1755/19.11.1991 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
1755/1991 г. (Регистър на дружествени
фирми - парт. № 19, т. 1, стр. 181,
съгладно Удостов. № 30/10.03.98 г. от
Окръжен Съд Монтана)

№ 81 /
03.08.1999

№ 82 /
03.08.1999

№ 80 /
03.08.1999

№ 83 /
09.08.1999

№ 84 /
09.08.1999

№ 85 /
10.08.1999
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чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17 а и §
15 а от ЗППДОбП;
Монтана / Медковец /
разделителен
с.Аспарухово / Адрес:
Протокол от
кв. 2 УПИ: І
10.02.1999 г. м/ду
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
Стая за радиоуредба с площ 7 кв.м в масивна едноетажна сграда с обща застроена площ
разделителен Протокол от 10.02.1999
от 118 кв.м, построена през 1930 г.
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен Район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.
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§ 15 а от ЗППДОбП;
Протокол №
4/19.02.92 г., Решение
Монтана / Георги
№ 15 на Общински
Окръжно управление на
Дамяново / с.Георги
съвет - с. Г.
съобщенията - гр.
Дамяново / Адрес: кв.
Дамяново; резделит. Михайловград
24 УПИ: І
Протокол от 10.02.99
г. м/ду "БП" ЕООД и
"БТК" ЕАД

Част от сграда, цялата със застроена площ - 640 кв.м, конструкция - МЖ, 3 ет., постр. 19711973 г., както следва:
- част от ІІ етаж /западно крило/ - 141 кв.м,
- мазе - 19 кв.м;
общо ползвана площ - 160 кв.м.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен Район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

31

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17 а и §
15 а от ЗППДОбП;
Монтана / Медковец /
разделителен
с.Медковец / Адрес:
Протокол от
кв. 79 УПИ: VІІІ
10.02.1999 г. м/ду
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

Част от монолитна 2-етажна сграда, цялата със застроена площ от 209 кв.м, построена 1979
г., както следва:
1. Част от сутерен: помещение за акумулаторно - 11 кв.м, кабелно - 11 кв.м, дизелагрегат - 11
кв.м;
2. Част от І-ви етаж: стая на техника - 5 кв.м, токоизправители - 19 кв.м, коридор - 8 кв.м;
3. Част от ІІ-ри етаж: АТЦ - 53 кв.м, стая на монтьора - 5 кв.м, коридор - 12 кв.м
общо ползвана площ - 135 кв.м

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен Район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

33

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. 36 УПИ: ХV

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
резделителен
Протокол от
10.02.1999 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

Част от масивна 1 - етажна сграда, построена 1929 г., както следва:
помещение за репартитор с площ 22 кв.м

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен Район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. 13 УПИ: ХІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
резделителен
Протокол от
10.02.1999 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

Част от монолитна 1 - ет. сграда, постр. 1985 г., цялата със застроена площ 292 кв.м, както
следва:
Част от ІІ-ри етаж: помещение за АТЦ с площ 20 кв. м, репартитор - 11 кв.м, акумулаторно
помещение - 3 кв.м, коридор - 7 кв.м, тоалетна - 2 кв.м;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения"ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
год. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен Район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска Телекомуникационна
Компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски Градски Съд по ф.д. №
34241/1992 г.

33

34

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

чл. 148 от ППЗДС, §
15а от ПЗР на
ЗППДОбП

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

"Универс" ЕАД - гр. София

Част от Административна сграда, построена 1973 г., конструкция - ЖБЕ, както следва:
Част от ІІ-ри етаж /малко крило/ - пет стаи и сервизни помещения с обща застроена площ
161 кв.м

"ИНТЕРСТРОЙ - МК" ЕАД - СОФИЯ
на основание Заповед № РД-02-14334/18.02.99 г. на Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и Решение №
7/15.06.1999 г. на Софийски Градски
съд по фирмено дело № 24439/1992 г.,
впис. в Регистъра на търг. д-ва т. 11,
стр. 87, парт. № 588

№ 86 /
10.08.1999

№ 88 /
10.08.1999

№ 89 /
20.08.1999

№ 91 /
20.08.1999

№ 92 /
20.08.1999

№ 94 /
20.08.1999

34

35

36

33

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
пл. "Жеравица" кв.
103 УПИ: VІІ

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 1 УПИ: V

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 39 УПИ: Х

Клуб/кафе - аператив "Фантазия"
- застроена площ - 206 кв.м, в т.ч.: партерен етаж - 150 кв.м и сервизни помещения - 56 кв.м;
- етажност - 1 етаж,
- конструкция - монолитна;
- година на построяване - 1973 г.;

чл. 148 от ППЗДС, §
15а от ПЗР на
ЗППДОбП

"Универс" ЕАД - гр. София

чл. 10б, ал.5 от
ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ

"Агрофирма" Вършец,
заличена служебно на
основание § 29 от ПЗР на
Стопански терен - 9 500 кв.м
ЗСПЗЗ, съгласно Удостов.
(прилежащ терен към обект "Хладилник")
№ 84/27.05.99 г. на Окръжен
съд Монтана

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: имоти
ПМС № 9/16.01.1998 Държавна психиатрична
№ № 215001, 181001,
г., чл. 18, ал. 1 от ЗДС болница гр. Лом
178002 и 179003 кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
разделителен
протокол от
10.02.1999 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

38

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Монтана / Вълчедръм 15а от ЗППДОбП;
/ с.Септемврийци /
разделителен
Адрес: кв. 106 УПИ: протокол от
VІІІ-230
10.02.1999 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

38

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Вълчедръм
разделителен
/ с.Разград / Адрес:
протокол от
кв. 31 УПИ: ІV-352
10.02.1999 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
г. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска телекомуникационна
компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д. №
34241/1992 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
г. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска телекомуникационна
компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д. №
34241/1992 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
Част от монолитна, 3-етажна сграда, цялата със застр. площ 710 кв.м, както следва:
далекосъобщения" ООД и
Част от ІІІ-ри етаж: помещение за АТЦ с площ 33 кв.м, радиоуредба - 13 кв.м, акумулаторно - разделителен Протокол от 10.02.1999
16 кв.м;
г. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен район
"Далекосъобщения" - Монтана

"Българска телекомуникационна
компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д. №
34241/1992 г.

1. Част от сутерен: акумулаторно - 12 кв.м, склад - 12 кв.м;
2. Част от І-ви етаж: помещение за АТЦ - 26 кв.м, радиоуредба - 12 кв.м, коридор - 10 кв.м,
стълбище и фоайе - 6 кв.м
общо ползвана площ - 78 кв.м

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

1. Терен - 232 783 кв.м;
2. Портална сграда- застр. площ 68 кв.м, 1 ет., масивна конструкция, година на построяване 1934;
3. Болнична сграда /основна/ - 774 кв.м, 2 ет., масив., 1934 г.
4. Складови помещения - 100 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.;
5. Павилион - 336 кв.м, 1 ет., метална павилионен тип, 1980;
6. Болнична сграда - 250 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.;
Правно основание:Областния
7. Дърводелна - 40 кв.м, 1 ет., масивна, 1968 г.;
управител на област Монтана на
8. Сграда - РЗП - 228 кв.м, 2 ет., масивна, 1934 г.
основание чл. 18, ал. 1 от ЗДС
9. Пералня - 80 кв.м, 1 ет., масивна, 1934 г.
10. Гараж /4бр. клетки/ - 72 кв.м, 1 ет., метална к., 1975 г.;
11. Администрат. сграда - 155 кв.м, 1 ет., масивна, 1940 г.;
12. Столова - 116, 6 кв.м, 1 ет., метална павил. тип, 1980 г.
13. Жилищен блок № 1 - 160 кв.м, 1 ет., масивна, 1940 г.;
14. Жилищен блок № 2 - 160 кв.м, 1 ет., масивна, 1940 г.

Част от монолитна, 3 - етажна сграда, построена 1964 г., както следва:
Окръжно управление на
съобщенията гр.
Михайловград

"ИНТЕРСТРОЙ - МК" ЕАД - СОФИЯ
на основание Заповед № РД-02-14334/18.02.99 г. на Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството и Решение №
7/15.06.1999 г. на Софийски Градски
съд по фирмено дело № 24439/1992 г.,
впис. в Регистъра на търг. д-ва т. 11,
стр. 87, парт. № 588

Част от масивна 2-етажна сграда, цялата със застроена площ 109 кв.м, както следва:
Сутерен: кабелно - 8 кв.м, акумулаторно - 8 кв.м, стълбище към І-ви етаж - 7 кв.м;
І-ви етаж: помещение за АТЦ с площ 33 кв.м, репартитор - 9 кв.м, радиоуредба - 9 кв.м,
дизелагрегатно - 12 кв.м, коридор - 12 кв.м;

№ 95 /
01.09.1999

№ 96 /
01.09.1999

№ 97 /
01.09.1999

№ 98 /
01.09.1999

№ 99 /
01.09.1999

№ 100 /
01.09.1999

№ 101 /
17.09.1999

№ 102 /
17.09.1999

№ 103 /
17.09.1999

№ 104 /
17.09.1999

№ 105 /
17.09.1999

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Комбинат "Родопа" - гр.
15а от ЗППДОбП; чл. Лом
71 от ЗДС

1. Административна сграда - застроена площ - 391 кв.м, на 2 етажа, конструкция монолитна, скелетно-гредова, година на построяване - 1968 г.;
2. Будка с навес - велогараж и портиерна - 14 кв.м, 1 етаж, постр. 1968/69 г.

"МЕСОКОМБИНАТ" ЕООД - в
ликвидация гр. Лом на основание
Разпореждане на МС № 29/29.10.91 г.,
вписано в търг. регистър на Окръжен
съд Монтана под №2, том2, стр. 11 по
ф. дело № 2385/1991 г.

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХІІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Комбинат "Родопа" - гр.
15а от ЗППДОбП; чл. Лом
71 от ЗДС

1. Сграда, включваща кланнична зала, хладилник, сушилна, битова част - обща застр. площ 1487 кв.м, на 2 етажа, конструкция - монолитна, скелетно-гредова, постр. - 1968, 1969, 1981
г.;
2. Навес кантар будка - 20 кв.м, 1 етаж, постр. 1962 г.;

"МЕСОКОМБИНАТ" ЕООД - в
ликвидация гр. Лом на основание
Разпореждане на МС № 29/29.10.91 г.,
вписано в търг. регистър на Окръжен
съд Монтана под №2, том2, стр. 11 по
ф. дело № 2385/1991 г.

39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХІV

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Комбинат "Родопа" - гр.
15а от ЗППДОбП; чл. Лом
71 от ЗДС

СКЛАДОВА БАЗА, в т.ч.:
1. Сграда, включваща обори за добитък, навес към тях, кантарна будка без навес, топилня
мас, склад МТС и гараж - обща застр. площ - 1656 кв.м, етажност-2 ет., констр. - монол.,
скелетно-гредова, постр. - 1962/69 г.;
2. Будка портиерна - 4 кв.м, 1 етаж, конструкция - МС, построена 1968 г.;

"МЕСОКОМБИНАТ" ЕООД - в
ликвидация гр. Лом на основание
Разпореждане на МС № 29/29.10.91 г.,
вписано в търг. регистър на Окръжен
съд Монтана под №2, том2, стр. 11 по
ф. дело № 2385/1991 г.

39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХVІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Комбинат "Родопа" - гр.
15а от ЗППДОбП; чл. Лом
71 от ЗДС

СГРАДА ПАРОКОТЕРНО:
- застроена площ - 195 кв.м;
- етажност - 2 етажа;
- конструкция - монолитна скелетно-гредова;
- година на построяване - 1968 г.;

"МЕСОКОМБИНАТ" ЕООД - в
ликвидация гр. Лом на основание
Разпореждане на МС № 29/29.10.91 г.,
вписано в търг. регистър на Окръжен
съд Монтана под №2, том2, стр. 11 по
ф. дело № 2385/1991 г.

39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ПСЗ - чл. 71 от ЗДС; чл. 18,
кв. 257, пар. ХV кв.
ал. 1 от ЗДС;
УПИ:

39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ПСЗ - чл. 71 от ЗДС; чл. 18,
кв. 257, пар. ХVІ кв. ал. 1 от ЗДС;
УПИ:

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. V от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор АТП от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

ТКЗС - гр. Вълчедръм - на
сградата

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. VІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор АТП от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
сградата

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. V от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор
от ППЗСПЗЗ;
"Телчарник ІІІ-ти
район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
сградата

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. VІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор
от ППЗСПЗЗ;
"Свинарник І-ви
район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
сградата

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. ХІІІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор "БТЗ от ППЗСПЗЗ;
ІІ-ри район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
сградата

39

39

Незастроен стопански терен с обща площ 1920 кв.м

Правно основание:ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА на основание чл. 18, ал. 1
от Закона за държавната собственост;

Незастроен стопански терен с обща площ 1920 кв.м

Правно основание:ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА на основание чл. 18, ал. 1
от Закона за държавната собственост;

Стопански терен - 1 400 кв.м.
(прилежащ терен към сграда - ремонтна работилница)

Стопански терен - 814,5 кв.м.
(прилежащ терен към сграда - технически кабинет)

Стопански терен - 5 341 кв.м.
(прилежащ терен към Телчарник - скаров под)

Стопански терен - 1 096 кв.м.
(прилежащ терен към свинарник за 50 свине)

Стопански терен - 2 559 кв.м.
(прилежащ терен към конюшна)

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

№ 106 /
17.09.1999

№ 107 /
17.09.1999

№ 108 /
20.09.1999

№ 109 /
24.09.1999
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Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. ХХХІV от
чл. 10 б, ал. 5 от
стопански двор
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Бригада фуражно
от ППЗСПЗЗ;
животновъдна /БФЖ/
и Кравеферма І-ви
район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
сградата

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. ХХХV от
чл. 10 б, ал. 5 от
стопански двор
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Бригада фуражно
от ППЗСПЗЗ;
животновъдна /БФЖ/
и Кравеферма І-ви
район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
сградата

41
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ж.к. "Младост" кв.
289 УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
ЗДС, чл. 2, ал. 3 от
Правилника за
устройството и
дейността на НССРЖ;

Стопански терен - 3 574 кв.м.
(прилежащ терен към Краварник - 1)

Стопански терен - 3 434 кв.м.
(прилежащ терен към Краварник - 2)

1. Терен - 2 730 кв.м;
Регионална служба по
2. Административна сграда с мазе със застроена площ 280 кв.м, на 2 етажа, конструкция селекция и репродукция в
масивна с ЖБЕ, година на построяване - 1965 г., в това число:
животновъдството гр. Враца
- І-ви етаж - 6 бр. работни стаи и 2 бр. серв. помещения;
- Район Монтана
- ІІ-ри етаж - 9 бр. работни стаи и 1 бр. серв. помещение;

Монтана / Монтана /
ТП "Интендантско
гр.Монтана / Адрес: чл. 3, т. 1 и чл. 5, ал. 1
обслужване" - София към
ул. "Христо Ботев" № от ЗДС
МО
2 кв. 176 УПИ: ІV

"Част от партерен етаж на 5-етажен ДЖБ "Малина":
- застроена площ - 162 кв.м;
- етажност - 1 етаж;
- конструкция - масивна с ЖБЕ;
- година на построяване построен 1971 г.;
Имотът представляма магазин, канцелария, 2 бр. сервизни помещения, коридор, 3 бр.
складове, фоайе, стълбище и 2 бр. мазета.

№ 110 /
27.09.1999

№ 111 /
27.09.1999

№ 112 /
27.09.1999
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Монтана / Вълчедръм
/ с.Долни Цибър /
Адрес: пар. І кв.
УПИ:

чл. 10б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ; чл. 148, ал. 1
и ал. 3 от ППЗДС; §
15а от ЗППДОбП

43

Монтана / Вълчедръм
/ с.Игнатово / Адрес:
пар. ІІ от стопански
двор кв. УПИ:

чл. 10б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ; чл. 148, ал. 1
и ал. 3 от ППЗДС; §
15а от ЗППДОбП

43

Монтана / Вълчедръм
/ с.Игнатово / Адрес:
пар. ІІІ от стопански
двор кв. УПИ:

чл. 10б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ; чл. 148, ал. 1
и ал. 3 от ППЗДС; §
15а от ЗППДОбП

ОССС - с. Златия /л/

ОССС - с. Златия /л/

ОССС - с. Златия /л/

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание:НАЦИОНАЛНА
СЛУЖБА ПО СЕЛЕКЦИЯ И
РИПРОДУКЦИЯ В
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Областна
служба по селекция и репродукция в
животновъдството - на основание
Заповед № РД-10-038/10.03.1999 г. на
Ген. Дириктор на НССРЖ

Правно основание:МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ПОДЕЛЕНИЕ 18810 Заповед № 206 / Дата:26.10.2007 г. ПЛЕВЕН - на основание Заповед №
изцяло отписан
65/21.11.1995 г. на Зам. министъра на
отбраната по правните, социални и
имотни въпроси

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, в т. ч.:
1. Терен - 4 729 кв.м;
2. Помпена станция с трафопост - разгъната застроена площ 57 кв.м, конструкция - масивна;
3. Битова сграда - р.з. площ 76 кв.м, масивна констр.;
4. Склад - р.з. площ 99 кв.м, масивна конструкция;

"МОНТАНА-95" ЕООД ГР.
МОНТАНА на основание заповеди №
РД-41-698/26.06.97 г. и № РД-4113/22.01.98 г. на МЗГАР, с Решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
541/95 г. - Регистър на търг дружества
том 133, стр. 161, парт. № 111

Стопански терен - 16 384 кв.м
(прилежащ терен към адм. сграда с 4 апартамента, адм. сграда с 8 апартамента, стол на ДЗС,
трафопост НН, караулно помещение и павилион - магазин)

"МОНТАНА-95" ЕООД ГР.
МОНТАНА на основание заповеди №
РД-41-698/26.06.97 г. и № РД-4113/22.01.98 г. на МЗГАР, с Решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
541/95 г. - Регистър на търг дружества
том 133, стр. 161, парт. № 111

Стопански терен - 73 944 кв.м
(прилежащ терен към рем. работилница, склад фуражи, навес зърнени храни, склад хамбар 2 бр., свинарници - 3 бр., навес комбайни, краварници - 3 бр., конюшна и телчарник)

"МОНТАНА-95" ЕООД ГР.
МОНТАНА на основание заповеди №
РД-41-698/26.06.97 г. и № РД-4113/22.01.98 г. на МЗГАР, с Решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
541/95 г. - Регистър на търг дружества
том 133, стр. 161, парт. № 111

№ 113 /
27.09.1999

№ 114 /
12.10.1999

№ 115 /
13.10.1999

№ 116 /
13.10.1999

№ 117 /
13.10.1999

№ 118 /
18.10.1999

№ 119 /
22.10.1999

"МОНТАНА-95" ЕООД ГР.
МОНТАНА на основание заповеди №
РД-41-698/26.06.97 г. и № РД-4113/22.01.98 г. на МЗГАР, с Решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
541/95 г. - Регистър на търг дружества
том 133, стр. 161, парт. № 111
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 157 УПИ: ІV-673

чл. 10б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ; чл. 148, ал. 1
и ал. 3 от ППЗДС; §
15а от ЗППДОбП

44

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Ал. Батемберг" №
9, ЖСК "Гергана", ет.
ІІІ кв. 35 УПИ: ІV

чл. 3, ал. 1 от ЗДС, чл.
5, ал. 1 от ЗВСНОИ
по ЗТСУ, ЗПИНМ,
ЗДИ и ЗС

45

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ж.к. "Младост 1", бл.
20, вх. Ж, ет. ІІІ, ап. 8
кв. 5 УПИ: ХІ

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
Протокол за приемане
/обр. 16/ от
22.01.1986 г., чл. 5,
ал. 1 от ЗДС

АПАРТАМЕНТ № 8 с площ 60,20 кв.м, състоящ се от хол, спалня, кухня, баня-тоалетна и
антре, ведно с принадлежащите му
Мазе № 8 от 2,50 кв.м полезна площ;
както и
4,29 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж

Правно основание:ПЪТНО
УПРАВЛЕНИЕ - МОНТАНА към
Главно Управление на Пътищата на
МРРБ

45

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ж.к. "Младост 1", бл.
20, вх. Е, ап. 10, ет. ІV
кв. 5 УПИ: ХІ

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост,
Протокол за приемане
/обр. 16/ от
22.01.1986 г., чл. 5,
ал. 1 от ЗДС

АПАРТАМЕНТ № 10 с площ 61 кв.м, състоящ се от хол, спалня, кухня, баня-тоалетна и
антре, ведно с принадлежащото му
Мазе № 10 от 3,13 кв.м полезна площ;
както и
4,21 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж

Правно основание:ПЪТНО
УПРАВЛЕНИЕ - МОНТАНА към
Главно Управление на Пътищата на
МРРБ

45

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ж.к. "Младост 1", бл.
20, вх. Ж, ет. V, ап. 14
кв. 5 УПИ: ХІ

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост,
Протокол за приемане
/обр. 16/ от
22.01.1986 г., чл. 5,
ал. 1 от ЗДС

АПАРТАМЕНТ № 14 с площ 60,20 кв.м, състоящ се от хол, спалня, кухня, баня-тоалетна и
антре, ведно с принадлежащото му
Мазе № 14 от 2,50 кв.м полезна площ;
както и
4,29 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж

Правно основание:ПЪТНО
УПРАВЛЕНИЕ - МОНТАНА към
Главно Управление на Пътищата на
МРРБ

38

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Вълчедръм
разделителен
/ с.Долни Цибър /
протокол от
Адрес: кв. 13 УПИ:
10.02.1999 г. между
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

СГРАДА:
- обща застроена площ 52 кв.м, в т.ч. акумулаторно помещение с полезна площ 8 кв.м и
помещ. за АТЦ с полезна площ 32 кв.м;
- етажност - 1;
- конструкция - масивна;
- година на построяване - 1985 г.;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.1992 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД и
разделителен Протокол от 10.02.1999
г. между "БП" ЕООД и "БТК" ЕАД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на Технологичен район
"Далекосъобщения" - Монтана

46

ДЗС - Михайловград

І-ви етаж от 3-етажна масивна сграда, представляващ стол с кухня и принадлежащото им
мазе:
- площ - 175 кв.м;
- конструкция - масивна с ЖБЕ

АПАРТАМЕНТ № 5 със застр. площ 75,65 кв.м, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баняЦветана Рангелова Ценева тоалетна и антре, принадлежащите към апартамента:
наследник на Рангел
- мазе № 5 - 5,20 кв.м;
Стоилов Янакиев, б.ж. на гр.
- таванско помещение № 5 - 6,87 кв.м /виж раздел 13 - забележки/ както и :
Монтана
3,07 % ид. части от общите части и от правото на строеж

Окръжно управление на
съобщенията - гр.
Михайловград

чл. 71 от ЗДС във
връзка със Заповед №
Монтана / Монтана / 584/20.06.96 г. на
гр.Монтана / Адрес: Кмета на община
ТКЗС - Михайловград / на
Северна промишлена Монтана;
терена/
зона кв. 6 УПИ: ІХ
чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и
§15а от ЗППДОбП

1. Терен - 10 690 кв. м;
2. Администр. сграда със столова - застр. площ 410 кв.м, етажност - 3 ет., конструкция масивна с ЖБЕ, година на построяване - 1982 г.;
3. Противопожарно депо - 40 кв.м, 1 ет., масивна, 1977 г.;
4. Склад - лагери - 362 кв.м, 1 ет., масивна, 1964 г.;
5. Метален навес - 369 кв.м, 1 ет., метална констр., 1982 г.;
6. Склад кожи, акумулатори - 328 кв.м, 1 ет, масивна, 1965 г.;
7. Работилница - 334 кв.м, 1 ет, масивна, 1964 г.;
8. Метална покривна конструкция - 149 кв.м, 1982 г.;
9. Склад строит. материали, железария и др.- 1380 кв.м, 1 ет., масивна, 1961 г.;
10. Склад хранителни продукти - 141 кв.м, 1 ет., масивна, 1981 г.;
11. Външна тоалетна - 32 кв.м, 1 ет., паянт., 1982 г.;
12. Навес дребна железария - 151 кв.м, 1 ет., 1981 г.;
13. Метален магазин - 85 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1981 г.;
14. І и ІІ етажни сгради - 58 кв.м, масивна, 1982 г.;

Правно основание:ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА На основание Заповед №
№ 233/19.07.99 г. и 266/25.08.99 г. на
Областния управител и Протокол от
25.08.99 г. за приемане на имота

Заповед № 61 / Дата:30.03.2000 изцяло отписан;

"Българска телекомуникационна
компания" ЕАД с Решение от 24.12.92
г. на Софийски градски съд по ф.д. №
34241/1992 г.

"МОНТАНАСНАБ" ЕООД с Решение
на Окръжен съд Монтана по ф.д. №
1837/1991 г., вписано в Рег. на търг. два под № 14, том 1, стр. 131

№ 120 /
22.10.1999

№ 121 /
08.11.1999

№ 122 /
09.11.1999

№ 123 /
09.11.1999

№ 124 /
09.11.1999

№ 125 /
09.11.1999

№ 129 /
22.11.1999

№ 130 /
22.11.1999

№ 126 /
22.11.1999
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чл. 71 от ЗДС във
връзка със Заповед №
Монтана / Монтана / 584/20.06.96 г. на
гр.Монтана / Адрес: Кмета на община
ТКЗС - Михайловград / на
Северна промишлена Монтана;
терена/
зона кв. 6 УПИ: ХVІІІ чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и
§15а от ЗППДОбП

1. Терен - 3 740 кв. м;
2. Склад за абразиви с метален навес - обща застроена площ - 1741 кв.м, в т. ч.: 401 кв.м
метален навес и 1340 кв.м масивен склад, етажност - 1 ет., год. на построяване - 1971 г.;
3. Навес абразивни инструменти - застр. площ 654 кв.м /в т.ч. 132 кв.м преградени за склад/,
конструкция - масивна, год. на построяване - 1975 г.;

"МОНТАНАСНАБ" ЕООД с Решение
на Окръжен съд Монтана по ф.д. №
1837/1991 г., вписано в Рег. на търг. два под № 14, том 1, стр. 131

47

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
жил. блок "Плиска 8", вх.Б, ет. VІ кв. 15
УПИ: VІІІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ПЗР на ЗППДОбП

АПАРТАМЕНТ № 36 със застр. площ 77,90 кв.м, в т.ч. жил. площ - 53,20 кв.м и сервизна
площ - 24,70 кв.м, състоящ се от кухня, дневна, спалня, детска стая, баня, тоалетна и две
антрета, принадлежащото към апартамента:
- избено помещение № 36 - 11,5 кв.м
както и съответните идеални части от правото на строеж и от общите части на сградата

ПРЕЦИЗ - ЕАД гр. Монтана с Решение
от 24.04. 1996 г. на Окръжен съд
Монтана по ф.д. № 2236/91 г., вписано
в рег. 2, т. 3, стр. 11, парт. 42

29

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
парцел ІІІ по
парцеларния план на
стопанския двор кв.
146 УПИ: ІІ

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

29

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Спанчевци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцел І от стопански
от ППЗСПЗЗ;
двор кв. УПИ:

ТКЗС Вършец - на
подобренията

Стопански терен - 3 738 кв.м;
(прилежащ терен към обект "Лимонаден цех", б.с. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

29

Монтана / Вършец /
с.Спанчевци / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
парцел ІV от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

ТКЗС Вършец - на
подобренията

Стопански терен - 676 кв.м;
(прилежащ терен към обект "Кантар", б.с. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

Надежда Петрова
Върбанова, д-р Цветан
Лаков Върбанов и Елена
Петрова Бояджиева

5/6 от дворна място, цялото от 310 кв.м и 5/6 от застроената в него едноетажна масивна
сграда, цялата със застроена площ 142 кв.м, както следва:
1. Терен от 258 кв.м, от които застроена площ - 117 кв.м и 141 кв.м - незастроено дворно
място на изток и юг от постройката;
2. 5/6 от масивна сграда с дървен гредоред, обособена в самостоятелен имот - Вход "А"

Правно основание:ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА На основание Договор за
Заповед № 301 / Дата:11.07.2002 доброволна делба на недв. имот по
изцяло отписан;Заповед № 36 /
реда на ЗДС от 30.03.1998 г. между
Дата:20.02.2007 - изцяло отписан;
Областния управител на обл. Монтана
и Димитър Стоянов Атанасов от гр.
София

СП "Телевизионни и
радиосервизи" Михайловград

ТЕЛЕВИЗИОНЕН СЕРВИЗ, състоящ се от:
приемна, 2 бр. работни зали, 2 бр. складове, канцелария, баня и тоалетна
- застроена площ - 253 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- год. на построяване - 1988 г.;
ведно с правото на строеж върху държавен терен
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Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 3, ал. 1 и чл. 55,
ул. "Поручик
ал. 1 и ал. 3 от ЗДС
Грозданов" № 8 кв. 81
УПИ: VІІ
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ж.к. "Младост 1", бул. от ППЗДС; чл. 17а и
"Ген. Арнолди" кв. 6 §15а от ЗППДОбП
УПИ: ІІ

"ЗММ - Михайловград"
ЕООД

Стопански терен - 3 280 кв.м;
ТКЗС Вършец - на сградата
(прилежащ терен към обект "Краварник", б.с. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ)

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ЗППДОбП;
Нотариален акт за
покупко-продажба №
84, т. І, рег. 266, дело "Популярна банка" гр.
№ 125/1949 г.,
Михайловград
Разделителен
протокол от
29.11.1993 г. м/ду
"БП" ЕООД и "БТК"
ЕАД

50

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Любен
Каравелов" № 1 кв.
121 УПИ: Х-738
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Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. ХХІ от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор АТП от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
сградата

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ

"ТЕЛЕВИЗИОННИ И
РАДИОСЕРВИЗИ" ЕДО - СОФИЯ с
Решение на Софийски Градски съд,
впис. в Регистъра за търг. дружества
под № 3, том 1, стр. 10 по ф.д. №
18776/1991 г.

1. Дворно място с обща площ /застр. и незастр./ - 390 кв.м
2. Сграда - застроена площ 214 кв.м, разг. площ - 665 кв.м /включително партер и мазе/,
етажност - 3 ет., конструкция - МЖ;

Правно основание:Имотът е
предоставен за управление на
Териториално поделение "Българск
пощи" - Монтана на основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщиния" ООД, Разделителен
протокол от 29.11.93 г. м/ду "БП"
ЕООД и БТК-ЕАД и Заповед № РД-0993/31.03.1997 г. на П-ля на Комитета
по пощи и далекосъобщения

Стопански терен - 1 560 кв.м.
(прилежащ терен към навес и гараж за автомобили)

Правно основание: Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

"Български Пощи" ЕАД с Решение № 7
от 16.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 34241/1992 г.

№ 127 /
22.11.1999

№ 128 /
22.11.1999

№ 131 /
23.11.1999

№ 132 /
30.11.1999
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 3, т. 1 и чл. 5, ал. 1
ж.к. "Младост-1", бл. от ЗДС
№ 35 кв. 370 УПИ: ХІ

Част от жилищен блок № 35, целият от 48 бр. апартаменти и 14 бр. гаражи, с разг. застроена
площ 3925 кв.м, на 10 етажа, конструкция - МсбЖ, год. на построяване - 1993 г., както
следва:
- 40 бр. апартаменти - №№
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4
3,44,45,46,47 и 48;
- 9 бр. гаражи - №№ 1,2,3,6,7,8,12,13 и 14;
ведно със съответното право на строеж в/у държ. терен

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 3, т. 1 и чл. 5, ал. 1
ж.к. "Младост-1", бл.
от ЗДС
№ 36 кв. 371 УПИ: І6095

Заповед № 474 / Дата:25.11.2002 частично отписан;Заповед № 475 /
Дата:25.11.2002 - частично
отписан;Заповед № 476 /
Дата:25.11.2002 - частично
Част от жилищен блок № 36, целият от 48 бр. апартаменти и 14 бр. гаражи, със застроена
отписан;Заповед № 477 /
площ 3925 кв.м, на 10 етажа, конструкция - МсбЖ, год. на построяване - 1993 г., както
Правно основание:МИНИСТЕРСТВО Дата:25.11.2002 - частично
следва:
НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА
отписан;Заповед № 478 /
- 39 бр. апартаменти - №№
БЪЛГАРИЯ ПОДЕЛЕНИЕ 18810 Дата:25.11.2002 - частично
1,2,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, ПЛЕВЕН - на основание Заповед №
отписан;Заповед № 479 /
44,45,46,47 и 48;
1200/28.09.1988 г. на Председателя на Дата:25.11.2002 - частично
- 7 бр. гаражи - №№ 2,3,4,10,12,13 и 14;
ОбНС - Михайловград
отписан;Заповед № 229 /
ведно със съответното право на строеж в/у държ. терен
Дата:05.05.2004 - частично
отписан;Заповед № 244 /
Дата:13.05.2004 - частично
отписан;Заповед № 251 /
Дата:14.05.2004 - частично
отписан;Запов

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
ул. "Николаевска" /б.
"З. Попов"/, бл. № 23
кв. 81 УПИ: VІ-951

чл. 1, ал. 4 от Закона
за имуществото на
БКП, БЗНС, ОФ,
ДКМС, САБПФК и
БПС, чл. 18, ал. 2 от
ЗДС

"СОФИС" АД - София

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
гр.Лом / Адрес: ПСЗ ДТП "Текстилни влакна" от ППЗДС, чл. 17а и §
Север кв. 258 УПИ:
гр. Лом
15а от ЗППДОП
VІ

Партерен етаж на Жил. блок № 23 /Междусъюзен клуб/, с обща застр. площ 271 кв.м,
състоящ се от 2 салона, 2 стаи, 2 склада, вътрешен коридор със санит. възел, входно антре,
принадлежащото му избено помещение - 13,11 кв.м, както и 9,36 % ид. части от общите
части на 5-етажната масивна жил. сграда, построена 1969 г.

СКЛАДОВА БАЗА, в т.ч.:
1. Терен - 10 940 кв.м;
2. Склад южен - застр. площ - 740 кв.м, етажност -1 ет., конструкция - масивна, год. на
построяване - 1956 г. Състои се от 2 помещ. по 200 кв.м за изсуш. и лагеруване на пашкули
и 8 помещ. за административен персонал и технолози /включително - хлебарница/;
3.Склад северен - 800 кв.м, 4 ет., МсбЖ, 1954 г., съст. се от работни помещения и
канцеларии на ІІ ет.;
4.Буболюпилня - 86 кв.м, 1ет., масивна, 1960 г.;
5.Сграда парокотелно - 170 кв.м, 1 ет., МС, 1990 г.;
6. Метален навес - 300 кв.м, сглоб. метална констр., 1995 г.;

Правно основание:МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ПОДЕЛЕНИЕ 18810 Заповед № 180 / Дата:22.10.2003 ПЛЕВЕН - на основание Заповед №
частично отписан;
1199/28.09.88 г. на Председателя на
ОбНС - Михайловград и Протокол
/обр. 16/ за приемане от 20.03.1992 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-02-14-1263/01.07.99 г.
на МРРБ, целият имот се управлява от
Областния управител на област
Монтана. Предоставяени части: На
основание Заповед № 384/23.11.1999
г. на Обл. у-л на обл. Монтана, във
връзка с чл. 46 от Кодекса на труда и
спораз. за предоставяне на имущество
на КНСБ, утвърдено от МРРБ, се
предоставя на РКС на КНСБ Монтана за базвъзмездно ползване за
осъществяване на дейността им, част
от имота, описан в раздел 3, както
следва: 2 стаи и салон от
югозападната страна на етажа,
вътрешен коридор със сан. възел и 1/2
ид. част от входно антре, ведно със
съответните ид. части от общите части
на сградата.

"СИРМА" АД - гр. Пловдив На
основание Решение на МС №
35/10.03.89 г. с прилож. № 37 и
Решение на
Пловдивски Окръжен Съд №
10969/13.08.92 г. по ф.д. 7815/1992 г. и
№ 3312/15.05.97 г. по ф.д. 1923/1997 г.,
вписано в Регистъра на търг.
дружества под № 64, т.6, стр. 128

№ 133 /
30.11.1999

№ 134 /
30.11.1999

№ 135 /
30.11.1999

№ 136 /
30.11.1999

№ 137 /
30.11.1999

№ 138 /
13.12.1999

№ 140 /
15.12.1999
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Предприятие "Промишлена
Монтана / Монтана / чл. 148, ал. 3 от
вентилация" - София в
гр.Монтана / Адрес: ППЗДС, §15а от ПЗР производственокв. 366 УПИ: ІV-5574 на ЗППДОбП
организационната структура
на "Монтажи" ЕАД - София
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Предприятие "Промишлена
Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 3 от
вентилация" - София в
гр.Монтана / Адрес:
ППЗДС, §15а от ПЗР производственоул. "Индустриална" 50
на ЗППДОбП
организационната структура
кв. 6 УПИ: V
на "Монтажи" ЕАД - София
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 148, ал. 3 от
ул. "Индустриална"
ППЗДС, §15а от ПЗР
/стара промишл. зона/ на ЗППДОбП
кв. 6 УПИ: ХІХ
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 148, ал. 3 от
ул. "Индустриална"
ППЗДС, §15а от ПЗР
/стара промишл. зона/ на ЗППДОбП
кв. 6 УПИ: ХХ
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чл. 148, ал. 3 от
Монтана / Берковица /
ППЗДС; чл. 17 а и
с.Котеновци / Адрес:
ДФ "Мототехника" §15а от ЗППДОбП,
парцел № 12000 кв.
Предприятие Михайловград
Протокол за приемане
УПИ:
от 09.07.1980 г.

СО "Монтажи" - София

СО "Монтажи" - София

чл 2, ал. 2, т. 2 и чл. 9
от ЗДС, чл. 4 от ПМС
№ 29/25.02.91 г., §3
от ПМС №
200/11.10.91 г.
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
/кооперативен пазар/
кв. 123 УПИ: І

57

Женско благотворително дво "Майчина грижа" чл. 9 от ЗДС; чл. 147,
Берковица, Севастаки
Монтана / Берковица / т.5 от ППЗДС; чл. 10,
Тодоров Хаджитодоров б.ж.
гр.Берковица / Адрес: ал. 2 от Закона за
на гр. Берковица, н.ци занка
ул. "Ашиклар" № 7
народната просвета;
Велева Христова б.ж. на
кв. 90 УПИ: І
чл. 10, ал. 4, т. 4 и ал.
Берковица, Стойка Спирова
6 от ППЗНП;
Гогова, б.ж. на гр.
Берковица

1. Терен - 3 089 кв.м;
2. Хале за работилница УПВ - застр. площ - 360 кв.м, 1ет., конструкция - метална сглоб., год.
на постр. - 1991 г.;
3. Административна сграда - 75 кв.м, 1ет., сглобяема метална конструкция;

1. Терен - 2 865 кв.м;
2. Склад материали - застроена площ 144 кв.м, 1 етаж, конструкция - МС, год. на постр. 1970 г.;
3. Склад навес - застр. площ 88 кв.м, 1 ет., МЖ, 1970 г.;

Незастроен стопански терен - 312 кв.м;

Незастроен стопански терен - 1 980 кв.м;

Правно основание:"Производственомонтажно предприятие - Монтана" в
производствено-организационната
структура на "Монтажи" ЕАД - София

"МОНТАЖИ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС №№
45/07.03.1973 г., 6/21.03.1986 г.,
28/14.04.1987 г. и 103/13.10.1993 г. Двото е вписано в Търг. регистър към
Софийски Градски Съд под № 521, том
10, стр. 92 по ф.д. № 26641/1993 г.

Правно основание:"Производственомонтажно предприятие - Монтана" в
производствено-организационната
структура на "Монтажи" ЕАД - София

"МОНТАЖИ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС №№
45/07.03.1973 г., 6/21.03.1986 г.,
28/14.04.1987 г. и 103/13.10.1993 г. Двото е вписано в Търг. регистър към
Софийски Градски Съд под № 521, том
10, стр. 92 по ф.д. № 26641/1993 г.

Правно основание:"Производственомонтажно предприятие - Монтана" в
производствено-организационната
структура на "Монтажи" ЕАД - София

"МОНТАЖИ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС №№
45/07.03.1973 г., 6/21.03.1986 г.,
28/14.04.1987 г. и 103/13.10.1993 г. Двото е вписано в Търг. регистър към
Софийски Градски Съд под № 521, том
10, стр. 92 по ф.д. № 26641/1993 г.

Правно основание:"Производственомонтажно предприятие - Монтана" в
производствено-организационната
структура на "Монтажи" ЕАД - София

"МОНТАЖИ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС №№
45/07.03.1973 г., 6/21.03.1986 г.,
28/14.04.1987 г. и 103/13.10.1993 г. Двото е вписано в Търг. регистър към
Софийски Градски Съд под № 521, том
10, стр. 92 по ф.д. № 26641/1993 г.

Склад - магазин за едрогабаритни части:
- застроена площ - 160 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- год. на построяване - 1980 г.;

"МИХАЙЛОВГРАД - АВТО" ЕООД
гр. Монтана с Решение №
793/31.05.1999.3 г. на Окръжен съд
Монтана по ф.д. № 793/1993 г.

Правно основание:На основание
Заповед № 705/10.07.1995 г. на Кмета
Административна сграда с обща застр. площ 325 кв.м, етажност - 4 ет., конструкция - МЖ, на община Монтана, имотът е
год. на постр. - 1975 г. с изключение на: част от ІІ-ри етаж - стаи 202, 203 и 212, 1/3 ид. част предоставен безвъзмездно за
от сутерена от главния вход на сградата и складово помещение от източната страна на
управление наТериториално
сградата
управление на данъчната
администрация - гр. Монтана към
Министерство на финансите

ДОМ ЗА ЦЕЦА И ЮНОШИ "ЛЮБА ТЕНЕВА", в т.ч.:
1. Дворно място /застр. и незастр. терен/ - 7 890 кв.м;
2. Общежитие / пансион/ за жилищни и учебни нужди:
- обща застр. площ - 867 кв.м;
- етажност - 2 ет.;
- конструкция - МЖбЖ;
- година на построяване - 1935/1984 г.; /виж раздел 13 забележки/

Правно основание:МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Заповед № РД 02-14-1009 /
ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ "ЛЮБА Дата:04.6.2009 г. - изцяло отписан
ТЕНЕВА" - ГР. БЕРКОВИЦА

№ 139 /
15.12.1999

№ 141 /
17.12.1999

№ 143 /
17.12.1999

№ 142 /
17.12.1999

Правно основание: На основание
ПМС № 151/04.08.1993 г. и приемнопредавателен протокол от 1993 г.
между Община Берковица и
Заповед № РД-14-10 / Дата:31.1.2011
Министерство на образованието и
г. - изцяло отписан
науката, имотът се управлява от
Оздравително училище - гр.
Берковица към Министерство на
образованието и науката.

Атанас Костадинов
чл. 9 ат ЗДС; §10 от Антонов, Ефросина
Монтана / Берковица /
ПЗР на МПС №
Николова Маркова, Йордан
гр.Берковица / Адрес:
151/04.08.1993 г.; чл. Константинов Антов всички
ул. "Ашиклар" № 18
10, ал. 2 от Закона за от гр. Берковица, ТКЗС кв. 68 УПИ: ІІІ
народната просвета; Берковица и Община
Берковица;

ОЗДРАВИТЕЛНО /КЛИМАТИЧНО/ УЧИЛИЩЕ, в т.ч.:
1. Дворно място /застр. и незастр. терен/ - 15 000 кв.м;
2. Основна сграда /за жилище и учебни нужди/ - застр. площ - 2008 кв.м, етажност - 2 ет.,
констр. - МЖбЖ;
3. Стопанска сграда - работилници, канцеларии и библиотека - 185 кв.м, 1 ет., масивна
конструкция;
4. Стопанска сграда - склад и гараж - 64 кв.м, 1 ет., масивна конструкция с метален покрив;
виж раздел 13 забележки!
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Монтана / Берковица /
чл. 148 от ППЗДС, чл.
гр.Берковица / Адрес:
17а и §15а от
Промишлена зона кв.
ЗППДОП
УПИ:

1. Терен /общо - застр. и незастроен/ - 109 031 кв.м;
2. КПП - застр. площ 15 кв.м, етажност - 1ет., конструкция - МС, година на построяване 1981 г.;
3. Администр. сграда и столова - 733 кв.м, 5ет., МС, 1974
4. Магазин - 134 кв.м, 1 ет., МС, 1981 г.;
5. Сграда - палети-детайли - 400 кв.м, 1 ет., МС, 1976 г.;
6. Депо ППО - 50 кв.м, 1 ет., МС, 1976 г.;
7. Басейн ППО - 425 кв.м, бетонова облицовка, 1965 г.;
8. Склад - материяли - 560 кв.м, открит, 1965 г.;
9. Гатер В - 235 кв.м, 1 ет., МС, 1985 г.;
10. Цех сглобяеми сгради - 892 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.;
11. Склад - застр. площ 88 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - МС, год. на постр.-1963 г.;
12. Авторемонтна работилница - 350 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.;
13. Ел. работилница - 165 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.;
14. Склад амбалажен цех - 540 кв.м, открит, 1976 г.;
15. Парилни - 100 кв.м, 1 ет., МС, 1976 г.;
16. Склад гатерен цех - 5735 кв.м, открит, 1976 г.;
17. Решетъчен стълб - 4 кв.м, железен, 1989 г.;
18. Трафопост - 9 кв.м, 1 ет., МС, 1960 г.;
19. Парова централа - 442 кв.м, 1 ет., МС, 1953 г.;
20. помещения строители - 98 кв.м., 1 ет., МС, 1953 г.;
21. Общежитие - 119 кв.м, 2 ет., МС, 1949 г.;
22. Склад резервни части - 720 кв.м, 1 ет., МС, 1987 г.;
23. Сушилна - 252 кв.м, 1 ет., МС, 1960 г.;
24. Склад за материали - 274 кв.м, 1 ет., МС, 1959 г.;
25. Мебелен цех - 1614 кв.м, 1 ет., МС, 1959 г.
26. Ширпотреба - 460 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.;
27. Машиноремонтна работилница - 372 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.;
28. Подготовка продукция - 8050 кв.м, 2 ет., МС, 1974 г.;
29. Сграда сортировъчна - 154 кв.м, открит, 1976 г.;
30. Гатерен цех - 1856 кв.м, 2 ет., МС, 1976 г.;
31. Трафопост - 56 кв.м, 1 ет., МС, 1972 г.;
32. Помпена станция - 72 кв.м, 1 ет., МС, 1972 г.;
33. Трафопост - 86 кв.м, 1 ет., МС, 1976 г.;
34. Парова централа - 434 кв.м, 1 ет., МС, 1972 г.;
35. Амбалажен цех - 1008 кв.м, 1 ет., МС, 1976г.
36. Парилни камери - застр. площ 40 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция-бетонова, година на
построяване - 1976 г.
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
имот № 33 по
съществ. стари реални
граници в местността
"Сапунджиевото" кв.
УПИ:

- Разсадник - терен с обща площ 52736 кв.м, от които - застроена както следва:
- Жилищен кантон - застроена площ 64 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - полумасивна,
год. на постр. 1953 г.
- Слад за препарати - 163 кв.м, 1 ет., масивна, 1974 г.
2. Административна сграда - застр. площ 140 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - масивна,
год. на постр. - 1985 г.;
3. Стопанска сграда - 144 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1958 г.
4. Гараж - 36 кв.м, 1 ет., масивна, 1965 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.98 г. на
МЗГАР и разд. баланс към 30.06.98 г.,
имотът се управлява от ДЪРЖАВНО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО - МОНТАНА към
Регионално у-ние на горите Берковица при Национално у-ние на
горите на МЗГАР

1. Терен с обща площ /застр. и незастроена/ - 1139 кв.м;
2. Административна сграда - застр. площ 140 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - масивна,
год. на постр. - 1958 г.;
3. Стопанска сграда - 144 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1958 г.
4. Гараж - 36 кв.м, 1 ет., масивна, 1965 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.98 г. на
МЗГАР и разд. баланс към 30.06.98 г.,
имотът се управлява от ДЪРЖАВНО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО - МОНТАНА към
Регионално у-ние на горите Берковица при Национално у-ние на
горите - София
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Иван Аврамов"
кв. 153 УПИ: ІV

чл. 9 и чл. 14 от ЗДС,
чл. 24 и § 15 от
Горско стопанство - гр.
Закона за горите, чл.
Монтана
24, ал. 2 и ал. 5 от
ЗСПЗЗ

чл. 9 и чл. 14 от ЗДС,
Горско стопанство - гр.
чл. 24 и § 15 от
Монтана
Закона за горите

"ЕЛИЦА" АД - ГР. БЕРКОВИЦА
вписано в Регистъра на търг.
дружества в Окръжен съд Монтана под
№ 3, том 6, стр. 21 по ф.д. № 479/1996
г.

№ 144 /
17.12.1999

№ 145 /
23.12.1999

№ 146 /
23.12.1999

№ 147 /
23.12.1999

чл. 9 и чл. 14 от ЗДС,
чл. 24 и § 15 от
Горско стопанство - гр.
Закона за горите, чл.
Монтана
24, ал. 2 и ал. 5 от
ЗСПЗЗ
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Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
имот № 20 кв. УПИ:

60

Монтана / Георги
Дамяново / с.Говежда чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ Адрес: в местността от ППЗДС; § 15а от
"Бракьов дол" кв.
ПЗР на ЗППДОбП
УПИ:

60

Монтана / Георги
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Дамяново / с.Чемиш / от ППЗДС; § 15а от
Адрес: кв. УПИ:
ПЗР на ЗППДОбП

60

Монтана / Георги
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Дамяново / с.Меляне /
от ППЗДС; § 15а от
Адрес: двор кв. 4
ПЗР на ЗППДОбП
УПИ:

- Разсадник - терен с обща площ 75000 кв.м, от които - застроена както следва:
- Битова сграда - със застроена площ 150 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - масивна, год.
на постр. 1991 г.
- Навес - 58 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1992 г.
- Слад за препарати - 163 кв.м, 1 ет., масивна, 1974 г.
2. Административна сграда - застр. площ 140 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - масивна,
год. на постр. - 1985 г.;
3. Стопанска сграда - 144 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1958 г.
4. Гараж - 36 кв.м, 1 ет., масивна, 1965 г.

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

БРИГАДЕН СТАН - С. ГОВЕЖДА
към Техническа база с. Гаврил Геново
Ремонтна работилница с битовка:
- обща застроена площ 342 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- година на построяване - 1990 г.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен съд Монтана по
ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3, стр.
51 в Регистъра на търговските
дружества.

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

БРИГАДЕН СТАН - С. ЧЕМИШ
към Техническа база с. Гаврил Геново
1. Ремонтна работилница - застр. площ 189 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна,год.
на постр. - 1975 г.
2. Склад ГСМ - 24 кв.м, 1 ет., полумасивна, 1975 г.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен съд Монтана по
ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3, стр.
51 в Регистъра на търговските
дружества.

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

БРИГАДЕН СТАН - С. МЕЛЯНЕ
към Техническа база с. Гаврил Геново
Сграда ремонтна работилница:
- застр. площ - 472 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- година на построяване - 1969 г.

ОЗДРАВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Н. ВАПЦАРОВ", в т.ч.:

№ 148 /
17.01.2000

№ 149 /
17.01.2000

№ 153 /
20.01.2000

№ 150 /
20.01.2000

Правно основание:На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.98 г. на
МЗГАР и разд. баланс към 30.06.98 г.,
имотът се управлява от ДЪРЖАВНО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО - МОНТАНА към
Регионално у-ние на горите Берковица при Национално у-ние на
горите на МЗГАР
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Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
ул. "Серафим
Георгиев" № 12 кв. 73
УПИ: VІ

чл. 2, ал. 2, т.4 и чл. 9
от ЗДС;
МЗХП - Заповед №
чл. 10, ал. 2 от Закона
2188/01.11.78 г.
за народната
просвета;
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Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес:
/мемориален
комплекс/ кв. УПИ:

чл 18, ал.1 от ЗДС, чл.
147, т. 1 от ППЗДС

60

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; §15 от
ПЗР на ЗППДОбП;

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

60

Монтана / Георги
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Дамяново / с.Георги
от ППЗДС; §15 от
Дамяново / Адрес: кв.
ПЗР на ЗППДОбП;
3 УПИ: І

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

1. Терен - 1 800 кв.м;
2. Битова сграда /за жилищни и учебни нужди/ с обща застроена площ - 660 кв.м, състояща
се от:
- Блок А - застр. площ 170 кв.м, етажност - 4 ет., конструкция - МсбЖ, година на
построяване - 1978 г.;
- Блок Б - 240 кв.м, 1 ет., МсбЖ, 1978 г.;
- Свързващ блок /кухня-столова/ - 250 кв.м, 1 ет., МЖ, 1978 г.

1. Сграда - застроена площ 60 кв.м, етажност - 2 етажа, конструкция - масивна, година на
построяване - неизв., година на реставрация - 1977г.;
2. Прилежащ терен - 1 950 кв.м;

БРИГАДЕН СТАН - С. ДОЛНО ОЗИРОВО
към Техническа база гр. Вършец
1. Ремонтна работилница - застр. площ - 100 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
год. на постр. - 1962 г.;
2. Навес /склад - 300 кв.м/, 1 ет., полумасивна, 1979;

БРИГАДЕН СТАН - С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
към Техническа база с. Гаврил Геново
1. Ремонтна р-ца - застр. площ 472 кв.м, етажност - 1ет., конструкция - масивна, год. на
постр. - 1969 г.
2. Външна тоалетна - 5 кв.м, 1 ет., масивна, 1975 г.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен съд Монтана по
ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3, стр.
51 в Регистъра на търговските
дружества.

Правно основание:На оснавание
Заповед № 04-06-0055/23.06.94 г. на
Министерство на финансите и
Приемно-предавателен протокол от
18.08.1994 г., имотът е предоставен за
сопанисване и управление на
Оздравиетелно училище "Н.
Вапцаров" гр. Вършец към
Министерство на образованието и
науката.

Правно основание:на основание чл. 18
от ЗДС имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3,
стр. 51 в Регистъра на търговските
дружества

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3,
стр. 51 в Регистъра на търговските
дружества

БРИГАДЕН СТАН - С. ПРЕВАЛА
към Техническа база с. Гаврил Геново
№ 151 /
20.01.2000

60

Монтана / Чипровци / чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Превала / Адрес: кв. от ППЗДС; §15 от
8 УПИ: ІІ-7
ПЗР на ЗППДОбП;

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3,
стр. 51 в Регистъра на търговските
дружества

Сграда на бригадния стан с обща застр. площ 432 кв.м, състояща се от:
- ремонтна работилница - 372 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна, год. на постр. 1976 г.
- битова част - 60 кв.м, 2 ет., масивна, 1975 г.
БРИГАДЕН СТАН - С. КАМЕННА РИКСА
към Техническа база с. Гаврил Геново

№ 152 /
20.01.2000

60

Монтана / Георги
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Дамяново / с.Каменна
от ППЗДС; §15 от
Рикса / Адрес: кв.
ПЗР на ЗППДОбП;
УПИ:

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3,
стр. 51 в Регистъра на търговските
дружества

Сграда на бригадния стан:
- обща застр. площ - 443 кв.м, в т.ч.: рем. работилница с навес за машини - 346 кв.м и битови
помещения за механизатори от 97 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- година на построяване - 1976 г.;
СКЛАДОВА БАЗА "ЛИВАДСКИ ДОЛ", в т.ч.:

№ 154 /
02.02.2000

63

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес: в
местността "Ливадски
дол", парцел 291 от
масив № 10 по
съществуващи стари
реални граници кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; §15 от
МК "Аврам Стоянов" ПЗР на ЗППДОбП;
Михайловград към ДСО
Протокол /обр. 16/ за
"Металхим" - Сопот
приемане от
26.04.1979 г.

1. Терен - 107 491 кв.м;
2. КПП /нова караулка/ - застроена площ - 134 кв.м, етажност - 1, конструкция - монолитна,
год. на постр. - 1992 г.;
3. КПП /стара караулка/ - 70 кв.м, 1 ет., масивна, 1950 г.;
4. КПП /малка караулка/ - 24 кв.м, 1 ет., монол., 1952 г.;
5. Склад № 1 - 65 кв.м, 1 ет., монолитна констр., 1950 г.;
6. Склад № 2 - 150 кв.м, 1 ет., монол., 1950 г.;
7. Склад № 3 - 150 кв.м, 1 ет., монол., 1950 г.;
8. Склад № 4 - 150 кв.м, 1 ет., монолитна, 1950 г.;
9. Склад № 5 - 65 кв.м, 1 ет., монолитна, 1950 г.;
10. Склад № 6 - 65 кв.м, 1 ет., монолитна, 1950 г.;
11. Склад № 7 - 65 кв.м, 1 ет., монолитна, 1950 г.;
12. Склад № 8 - 11 кв.м, 1 ет., монолитна, 1950 г.;
13. Склад № 9 - 189 кв.м, 1 ет., монолитна, 1997 г.;14. Сграда кучкарник - 152 кв.м, 1 ет.,
монолитна, 1950 г.

"ПИМА" ЕАД /л/ - ГР. МОНТАНА
НА ОСНОВАНИЕ рАЗПОРЕЖДАНЕ
"пОВЕРИТЕЛНО" № 23/27.04.1979 Г.
НА мс И РЕШЕНИЯ НА оКРЪЖЕН
сЪД мОНТАНА ПО Ф.Д. № 1293/1992
Г., ВПИС. В рЕГИСТЪРА НА ТЪРГ.
ДРУЖЕСТВА ПОД № 12, Т. 1, СТР. 11

1. Ремонтна работилница - застр. площ - 100 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
год. на постр. - 1962 г.;
2. Навес /склад - 300 кв.м/, 1 ет., полумасивна, 1979;
БРИГАДЕН СТАН - С. ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ
към Техническа база с. Гаврил Геново
№ 158 /
10.02.2000
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Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; §15 от
ПЗР на ЗППДОбП;

СО "Механизация и
техническо обслужване на
селското стопанство" София

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - гр. Монтана
с Решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3,
стр. 51 в Регистъра на търговските
дружества

1. Ремонтна работилница - застр. площ - 100 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
год. на постр. - 1962 г.;
2. Битова сграда /кухня/ - 78 кв.м, 1 ет., масивна, 1969 г.;
3. Склад ГСМ - 54 кв.м, 1 ет., масивна, 1976 г.;
ФИРМЕН МАГАЗИН:

№ 159 /
15.02.2000

№ 160 /
15.02.2000

№ 162 /
17.02.2000

65

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Монтана / Адрес:
ППЗДС; чл. 17а и
бул. "Христо Ботев"
§15а от ЗППДОбП
№ 143 кв. 78 УПИ: ІІІ

66

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
пл. "Жеравица" кв.
106 УПИ: ХІІ

чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 5, Окръжен Народен Съвет ал. 1 от ЗДС
михайловград

68

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 54 УПИ: VІ

чл. 22, т. 2 от ЗТСУ,
чл. 68, ал. 1 и чл. 71
от ЗДС

"ПОДОВА КЕРАМИКА" ООД - гр.
Монтана
с Решение на Окръжен съд Монтана,
вписано в Регистъра на търговските два под № 32, том1, стр. 311 по ф.д. №
2444/1991 г.

- застроена площ - 144 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- година на построяване - 1988 г.;

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, в т.ч.:
І. Високо тяло - 8 ет., застр. площ - 269 кв.м, конструкция - МсжБ;
ІІ. Ниско тяло - 3 ет., застроена площ - 1089 кв.м, МсбЖ;

Държавен терен - 1235 кв.м.

Правно основание:На основание
Решение № 471/23.09.1995 г. на
Министерски съвет, имотът се
управлява от ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА
Правно основание: ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ МОНТАНА - за
управление на основание чл. 18, ал. 1
от Закона за държавната собственост

№ 161 /
17.02.2000

№ 163 /
28.02.2000

№ 164 /
29.02.2000

№ 167 /
01.03.2000

№ 166 /
01.03.2000

№ 168 /
01.03.2000

№ 170 /
06.03.2000

№ 171 /
06.03.2000

№ 172 /
06.03.2000
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чл. 147, т.6 от
ППЗДС, чл. 6 от З-на
за имуществото на
Монтана / Брусарци /
БКП, БЗНС, ДКМС,
гр.Брусарци / Адрес:
ВС на БСП / БСП - гр.
САБПФК и БПС ул. "23-ти септември"
Брусарци/
Заповед №
кв. 33 УПИ: І
1221/16.04.1992 г. на
Министърна на
финансите

Част от двуетажна масивна сграда, построена 1967 г., както следва:
част от ІІ-ри етаж /западна страна на сградата/ със застроена площ 175 кв.м, състояща се от
6 бр. стаи и коридор, както и съотв. идеални части от общите части на сградата и от правото
на строеж.

Правно основание:На основание чл.
18 от ЗДС, имотът се управлява от
Областен управител на област
Монтана

69

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
пл. "Жеравица" кв.
106 УПИ: VІІ

чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 5,
ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от "Софис" АД /л/- София
ЗДС

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
Състояща се от 4-етажно тяло със сутерен със застр. площ 632 кв.м и 1-етажно тяло на ниво
ІІ-ІІІ етаж към основната сграда /киносалон/ със застроена площ 157 кв.м.
- конструкция - МсбЖ;
- година на построяване - 1963 г.;
ведно с правото на строеж върху държ. терен

Правно основание:На основание
Решение № 654/13.10.1999 г. на
Министерски съвет, имотът се
управлява от ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА

70

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 51 УПИ:
VІІ

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС, чл. 6 от
Закона за
КНСБ /РКС на КНСБ - гр.
имуществото на БКП, Монтана/
БЗНС, ДКМС,
САБПФК и БПС

Част от двуетажна масивна сграда, построена 1950 г., както следва:
І - ви етаж със застроена площ 118,30 кв.м, състоящ се от заседателна зала с полезна площ
40 кв.м, 2 бр. стаи с полезна площ съотв. - 14 и 16 кв.м и коридор, както и съотв. идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държ. терен;

Правно основание:На основание
Заповед № 2408/15.04.1999 г. на
Министъра на финансите и
предавателно-приемателен Протокол
от 05.05.1999 г., имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана.
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Монтана / Лом /
чл. 148 от ППЗДС; §
гр.Лом / Адрес: ул.
15а от ПЗР на
"Хр. Ботев" № 8 кв. 34
ЗППДОбП
УПИ: І

72

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 148 от ППЗДС; §
ул. "Генерал
15а от ПЗР на
Столетов" № 1 кв. 173 ЗППДОбП
УПИ: VІІ

73

Монтана / Лом /
с.Добри дол / Адрес:
стопански двор
"Деловете", парцел 1
по плана за
земеразделяне кв.
УПИ:

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 2 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

Заповед № 147 / Дата:27.08.2003 частично отписан;

СП "Водно стопанство" София

Част от 5-етажна сграда, конструкция - МсжБ, постр. 1989 г., както следва:
- Част от І-ви етаж - 7 бр. канцеларии - 211,86 кв.м;
- складово /избено/ помещение № 14 - 23 кв.м;
- складово /избено/ помещение с принадл. вътрешна стълбищна клетка с обща площ 25 кв.м

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" ЕАД - ГР.
МОНТАНА
с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 333/1998 г., вписано в
Регистъра на търговските д-ва под №
34, том 24, стр. 351.

"Водно стопанство" ЕАД София

Част от 8 - етажна административна сграда със застр. площ 243 кв.м, конструкция - МсжБ,
постр. 1975 г., както следва:
V, VІ и VІІ етаж, всеки по 6 бр. канцеларии, както и съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж;
виж раздел 13 /Забележки/

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" ЕАД - ГР.
МОНТАНА
с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 333/1998 г., вписано в
Регистъра на търговските д-ва под №
34, том 24, стр. 351.

ТКЗС - с. Сливата

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 12200 кв.м
земеделието, горите и аграрната
(прилежащ терен към сгради - две кравеферми и стопанска сграда на организация по § 12 от
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)
ППЗСПЗЗ.

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 1601 кв.м
(прилежащ терен към склад за зърно на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 3 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 4186 кв.м
(прилежащ терен към селскостопански производствени сгради на организация по § 12 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 5 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 1 833 кв.м
(прилежащ терен към селскостопански склад на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

чл. 10б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ

№ 173 /
06.03.2000

№ 174 /
06.03.2000

№ 175 /
06.03.2000

№ 176 /
06.03.2000

№ 177 /
06.03.2000

№ 178 /
06.03.2000

№ 179 /
06.03.2000

№ 180 /
06.03.2000
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Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 6 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 7 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 8 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 9 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

ТКЗС - с. Копиловци

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 3 160 кв.м
земеделието, горите и аграрната
(прилежащ терен към селскостопанска кравеферма на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ) реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 10 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 746 кв.м
(прилежащ терен към автомивка на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

74

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 10б, ал. 5 от
парцел № 11 от масив ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
№ 7 по плана за
от ППЗСПЗЗ
земеразделяне кв.
УПИ:

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 5 232 кв.м
(прилежащ терен към кравеферма на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

75

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
парцел № 1 по парц. чл. 10б, ал. 5 от
план на "Стопонски ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
двор на
от ППЗСПЗЗ
шилекомплекс" - кад.
№ 0003215 кв. УПИ:

ЛС на ДФ "Живконс" с.
Бели мел - на подобренията

Стопански терен - 7 236 кв.м
(прилежащ терен към краварник за 108 бр. и 2 бр. сгради за дзвиски - 250 бр., б.с. на
организация по § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

75

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
парцел № 2 по парц. чл. 10б, ал. 5 от
план на "Стопонски ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
двор на
от ППЗСПЗЗ
шилекомплекс" - кад.
№ 0003215 кв. УПИ:

ЛС на ДФ "Живконс" с.
Бели мел - на подобренията

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 7 646 кв.м
земеделието, горите и аграрната
(прилежащ терен към 3 бр. сгради за дзвиски - по 500 бр., б.с. на организация по § 29 от ПЗР
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
на ЗСПЗЗ)
ППЗСПЗЗ.

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 487 кв.м
(прилежащ терен към селскостопанска битова сграда на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 256 кв.м
(прилежащ терен към селскостопанска сграда-кантар на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

ТКЗС - с. Копиловци

Стопански терен - 2 715 кв.м
(прилежащ терен към телчарник на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

№ 181 /
06.03.2000

№ 182 /
06.03.2000

№ 183 /
20.03.2000

№ 184 /
20.03.2000

№ 185 /
20.03.2000

№ 186 /
20.03.2000

№ 190 /
27.03.2000

№ 187 /
27.03.2000
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Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
парцел № 3 по парц. чл. 10б, ал. 5 от
план на "Стопонски ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
двор на
от ППЗСПЗЗ
шилекомплекс" - кад.
№ 0003215 кв. УПИ:

ЛС на ДФ "Живконс" с.
Бели мел - на подобренията

75

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
парцел № 4 по парц. чл. 10б, ал. 5 от
план на "Стопонски ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8
двор на
от ППЗСПЗЗ
шилекомплекс" - кад.
№ 0003215 кв. УПИ:

Правно основание:Министъра на
ЛС на ДФ "Живконс" с.
Стопански терен - 21 065 кв.м
земеделието, горите и аграрната
Бели мел - на демонтираните (негодна за възстановяване земя - демонтирани сгради, б.с. на организация по § 29 от ПЗР на
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
подобрения
ЗСПЗЗ)
ППЗСПЗЗ.

65

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул. "Хр. Ботев" кв.
78 УПИ: ІІІ

чл. 22, т. 2 от ЗТСУ,
чл. 68, ал. 1 от ЗДС

76

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността "Долна
Жеравица", имот №
022003 кв. УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал. 3 от
ППЗДС
Главна Инвеститорска
чл. 17а, и § 15а от
Дирекция - София
ЗППДОбП

1. Терен - 6 570 кв.м;
2. Склад /навес/ за машини - застр. площ 300 кв.м, 1 етаж, конструкция - панелни елементи,
година на построяване - 1981 г.;

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД - КЛОН
МОНТАНА
с Решение от 17.06.1999 г. и от
15.12.1999 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 306/1999 г., рег. 2, том 8, стр.
21, парт. 3.

76

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
имот № 153001 кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал. 3 от
ППЗДС
Главна Инвеститорска
чл. 17а, и § 15а от
Дирекция - София
ЗППДОбП

1. Терен - 8 686 кв.м;
2. Склад машини - застр. площ 334 кв.м, 1 ет., конструкция - МС, година на построяване 1979 г.;
3. Битова сграда - 210 кв.м, 2 ет., МЖ, 1979 г.: І ет. - 4 бр. гаражни клетки, ІІ ет. - 4 стаи за
персонала;
4. Склад /хале/ за машинно оборудване - 308 кв.м, 1 ет., конструкция - МС, 1981 г.;

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД - КЛОН
МОНТАНА
с Решение от 17.06.1999 г. и от
15.12.1999 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 306/1999 г., рег. 2, том 8, стр.
21, парт. 3.

76

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността "Пръчов
дол", имот № 029005
кв. УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал. 3 от
ППЗДС
Главна Инвеститорска
чл. 17а, и § 15а от
Дирекция - София
ЗППДОбП

1. Терен - 661 кв.м;
2. Битова сграда от Хидрометеорологична станция със застр. площ - 94,46 кв.м, конструкция
- МС, постр. - 1986 г., състояща се от:
- сутерен - 2 бр. гаражи с площ 36,45 кв.м;
- І-ви етаж - кухненски блок, складове - 3 бр., санит. възел и хранителен блок с тераса;
- ІІ-ри етаж - 4 бр. стаи за отдих и санитарен възел;
4. Склад /хале/ за машинно оборудване - 308 кв.м, 1 ет., конструкция - МС, 1981 г.;

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД - КЛОН
МОНТАНА
с Решение от 17.06.1999 г. и от
15.12.1999 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 306/1999 г., рег. 2, том 8, стр.
21, парт. 3.

78

Монтана /
Бойчиновци / с.Пали
лула / Адрес: кв. 19
УПИ: І

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ХЛОРАТОРНО, в т.ч.:
1. Сграда помпена станция - застр. площ 117 кв.м, етажност - 1, конструкция - масивна,
постр.- 1967 г.;
2. Хлораторно - 22,20 кв.м, 1 ет., масивна, 1967 г.
3. Черпателна шахта - 461 куб.м, масивна, 1967 г.;
4. Удароубавителна шахта - 4,5 куб.м, масивна, 1967 г.;

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр. Монтана
С Решение на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 2047/1991 г., вписано в
Регистъра на търговските дружества
том 2, стр. 21, парт. № 3.

77

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС, чл. 6 от З-на
Монтана / Вълчедръм за имуществото на
/ гр.Вълчедръм /
БКП, БЗНС, ДКМС,
Вс на БСП / БСП - гр.
Адрес: ул. "Г.
САБПФК и БПС Вълчедръм
Димитров" № 20 кв. Заповед №
114 УПИ: ІV
1611/24.06.1992 г. на
Министъра на
финансите

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП

Стопански терен - 5 327 кв.м
(прилежащ терен към 2 склада и сграда за 250 бр. дзвиски, б.с. на организация по § 29 от
ПЗР на ЗСПЗЗ)

Държавен терен - 362 кв.м, отреден за магазин на "Подова керамика" ООД

ОП "Булгарплод" Консервен завод "Г. Генов"

Част от ІІІ-те етаж на 4-етажна масивна сграда с обща застр. площ 650 кв. м, построена 1979
г., както следва:
1. Стая /бивш "Кабинет на председателя"/ със застр. площ 60 кв.м;
2. Стая /б. "технич. секретар"/ - застр. площ 21 кв.м;
3. Стая /б. "клуб за партийна работа"/ - 46 кв.м;
както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА - за управление на
основание чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост

Правно основание:На основание чл.
18 от ЗДС, имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана

№ 188 /
27.03.2000

№ 189 /
27.03.2000

№ 192 /
05.04.2000

№ 193 /
05.04.2000

№ 194 /
05.04.2000

78

Монтана / Монтана /
с.Винище / Адрес:
местността "Черни
лък", имот № 334 кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП
Протокол /обр. 16/ за
приемане от
05.09.1986 г.

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, в т.ч.:
1. Сграда - застроена площ 90,70 кв.м, 1 ет., конструкция масивна, година на построяване 1986 г.;
2. Дренаж със събирателна шахта - дължина 86,5 м, 1986 г.
3. Удароубавителна шахта - масивен бетон, констр., 1986 г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр. Монтана
С Решение на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 2047/1991 г., вписано в
Регистъра на търговските дружества
том 2, стр. 21, парт. № 3.

78

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
местността "До село",
имот № 35 кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП
Протокол /обр. 16/ за
приемане от
18.08.1977 г.

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, в т.ч.:
1. Сграда - застр. площ 49 кв.м, 1 етаж, масивна конструкция, год. на построяване - 1977 г.;
2. Дренаж - 15 м, 1977 г.
3. Събирателна шахта - масивна бетонова, конструкция, година на построяване 1977 г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр. Монтана
С Решение на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 2047/1991 г., вписано в
Регистъра на търговските дружества
том 2, стр. 21, парт. № 3.

80

81

81

Кметство с. Безденица

Монтана / Георги
чл. 9 и чл 14 от ЗДС,
Дамяново / с.Говежда
Горско стопанство чл. 24 и § 5 от Закона
/ Адрес: кв. 13 УПИ:
Говежда
за горите
ІІ-198

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Ст. Караджа" №
10 кв. 121 УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 340 УПИ: І

чл. 148, ал.1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП
Териториално у-ние на
разделителен
съобщенията - Монтана
Протокол от
29.11.1993 год. между
БП-ЕООД и БТК-ЕАД

чл. 148, ал.1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП
Териториално у-ние на
разд. протоколи от
съобщенията - Монтана
29.11.93 г. и от
28.07.99 г. между БПЕООД и БТК-ЕАД

1. Терен - 3 827 кв.м;
2. Административна сграда - застр. площ 174 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - МС,
постр. 1946 г.;
3. Навес - 240 кв.м, 1 ет., паянтова констр., 1974 г.;
4. Битова сграда към навеса - 188 кв.м, 2 ет., МС, постр. 1974 г.;
5. Гараж - 100 кв.м, 1 ет., МС, 1970 г.;
6. Склад - 80 кв.м, 1 ет., МС, 1970 г.;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и разд. баланс към
30.06.1998 г., имотът се управлява от
ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГОВЕЖДА към Регионално у-ние на
горите - Берковица при Национално
управление на горите - София

Част от пощенска палата /Тяло "Б"/ - 4-етажна сграда с ниско 1-ет. тяло, конструкция масивна, година на построяване - 1969 г. с обща застр. площ 657 кв.м:
- целият І-ви етаж от 4-етажното тяло;
- ниско тяло към 4-ет. тяло /без приземния етаж под него/;

Предоставяени части: Отстъпено
право на строеж на ТСУ - Монтана
със Заповед № 17/14.01.1966 г.
На основание Заповед № РД-08134/01.09.92 г. на Председателя на
"Бълг. пощи и далекосъобщения"
ООД, Заповед № ЗД-09-93/31.03.97 г.
на Председателя на Комитета по пощи
и далекосъобщения и разделит.
Протокол от 29.11.93 г. между "БТК"
ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

Част от обект "Автобаза и складово стопанство", както следва:
І. 1/2 ид. част от дворно място, цялото от 4765 кв.м;
ІІ. Част от автобаза и складово стопанство с обща застроена площ 1340 кв.м, както следва:
1. Автобаза - изцяло помещения №№ 1, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 2, 30, 33, 34, 39, както и 1/2 ид.
част от помещения №№ 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 36 и 37;
2. Складови помещения №№ 1, 4 и 5 и ГСМ;
3. Гараж /навес/ № 1;
4. 1/2 от канал-мивка, компресор и водоизточник;

Предоставяени части: С Акт за
узаконяване № 67/20.09.96 г. е
узаконено строителството на гаражи
на името на ТСУ - Монтана.
На основание Заповед № РД-08134/01.09.92 г. на Председателя на
"Бълг. пощи и далекосъобщения"
ООД, Заповед № ЗД-09-93/31.03.97 г.
на Председателя на Комитета по пощи
и далекосъобщения и разделителни
протоколи от 29.11.93 г. и от
28.07.1999 г. м/ду "БТК" ЕАД и "БП"
ЕООД, имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

№ 195 /
05.04.2000

№ 197 /
05.04.2000

№ 196 /
05.04.2000

№ 198 /
05.04.2000

81

81

81

82

чл. 148, ал.1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Монтана /
15а от ЗППДОбП
Териториално у-ние на
с.Стубел / Адрес: кв.
разд. Протокол от
съобщенията - Монтана
54 УПИ: VІІ
29.11.1993 год. между
БП-ЕООД и БТК-ЕАД

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. 28 УПИ:
ХІ

чл. 148, ал.1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП
разд. протоколи от
Окръжно у-ние на
29.11.1993 г. и от
съобщенията - гр.
22.03.1999 г. между
Михайловград
БП-ЕООД и БТК-ЕАД
и Протокол от
14.12.98 г. м/ду
съсобствениците

чл. 148, ал.1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП
Монтана / Монтана /
разд. П-л от 29.11.93 Териториално у-ние на
с.Габровница / Адрес:
год.м/ду БП-ЕООД и съобщенията - Монтана
кв. 18 УПИ:
БТК-ЕАД и Протокол
от 14.12.98 г. м/ду
съсобствениците

чл. 148, ал.1 от
Монтана /
ППЗДС, чл. 17а и §
Бойчиновци /
15а от ЗППДОбП
гр.Бойчиновци /
разделителен
Адрес: кв. 121 УПИ: Протокол от
Х
29.11.1993 год. между
БП-ЕООД и БТК-ЕАД

Част от сграда, цялата със застр. площ 235 кв.м, масивна ЖБ конструкция, 3-етажна, постр.
1970 г., както следва:
- част от І етаж - 12 кв.м;
- част от ІІ етаж - 12 кв.м /пощальони/;
- част от ІІІ ет. - 34 кв.м /началник, телефон, чакалня/
- част от коридор - 12 кв.м;
- част от стълбище - 8 кв.м;
общо ползвана площ - 78 кв.м

Предоставяени части: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
ЗД-09-93/31.03.97 г. на Председателя
на Комитета по пощи и
далекосъобщения и разделителен
протокол от 29.11.93 г. между "БТК"
ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

Част от масивна 2-етажна сграда, цялата със застр. площ 117 кв.м, постр. 1978 г., както
следва:
- І-ви етаж - 74 кв.м полезна площ;
- сутерен - общо ползвана площ 36 кв.м /склад за дърва - 13 кв.м, склад за въглища - 9 кв.м,
част от коридор - 3 кв.м, част стълб. площадки - 8 кв.м и част от стълбище - 3 кв.м/;

Предоставяени части: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщения
и разделителни протоколи от 29.11.93
г. и от 22.03.1999 г. м/ду "БТК" ЕАД и
"БП" ЕООД, имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - гр.
МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

Част от масивна 2-етажна сграда, цялата със застр. площ 370 кв.м, постр. 1938 г., както
следва:
- част от ІІ етаж - 3 бр. помещения /началник, пощальони и чакалня/ - 62 кв.м;
- 1/3 ид. част от общите части на сградата - стълбище, коридори на І и ІІ етаж и входно
антре;

Предоставяени части: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
ЗД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщения
и разделителни протоколи от 29.11.93
г. м/ду "БТК" ЕАД и "БП" ЕООД и от
14.12.98 г. м/ду съсобствениците,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

Част от 1-ви етаж /със самостоятелен вход/ с площ от 143 кв.м от масивна 4-етажна сграда,
година на построяване - 1973 г.;

Предоставяени части: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на Председателя
на Комитета по пощи и
далекосъобщения и разделит.
Протокол от 29.11.93 г. между "БТК"
ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

№ 200 /
05.04.2000

№ 191 /
05.04.2000
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чл. 148, ал.1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана /
15а от ЗППДОбП
Бойчиновци /
разд. протоколи от
с.Лехчево / Адрес: кв. 29.11.1993 год. м/ду
20 УПИ: ІХ
БП-ЕООД и БТК-ЕАД
и от 16.12.98 г. м/ду
съсобствениците

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: пл.
"Свобода" кв. 114
УПИ: І

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС, чл. 6 от З-на
за имуществото на
БКП, БЗНС, ДКМС,
САБПФК и БПС ВС на БСП / БСП - гр. Лом
Заповед №
2018/03.08.1992 г. на
Министъра на
финансите

Част от масивна сграда, построена 1976 год.:
- част от 1-ви етаж - 3 стаи: началник, пощальони и телефон;
- 1/2 коридор;
- 1/2 сервизни помещения;
общо ползвана площ - 52 кв.м

Предоставяени части: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщения
и разделит. протоколи от 29.11.93 г.
между "БТК" ЕАД и "БП" ЕООД и от
16.12.98 г. м/ду съсобствениците,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" МОНТАНА.

ІІІ-ти етаж със застр. площ 1270 кв.м, със самостоятелен вход, надстроен през 1969 г. над
масивна 2 и 1/2-етажна сграда построена 1941 г., както и съотв. ид. части от правото на
строеж върху държавен терен

Правно основание:на основание чл. 18
от ЗДС имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

БРИГАДЕН СТАН - С. ЧЕРКАСКИ

№ 204 /
05.04.2000

№ 203 /
05.04.2000

№ 202 /
05.04.2000

60

82

82

Монтана / Вършец /
с.Черкаски / Адрес:
по плана на селото
/стопански двор/ кв.
63 УПИ: I

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 39 по плана на
селото УПИ: X

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. 36 по плана на
селото УПИ: XV

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Вършец
ЗППДОбП;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Окръжно у-ние на
разделителен
съобщенията - гр.
Протокол от
Михайловград
10.02.1999 год. между
БП-ЕООД и БТК-ЕАД

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Окръжно у-ние на
разделителен
съобщенията - гр.
Протокол от
Михайловград
10.02.1999 год. между
БП-ЕООД и БТК-ЕАД

към Техническа база гр. Вършец

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД
- ГР. МОНТАНА

Склад ГСМ:
- застроена площ - 36 кв.м;
- етажност - 1 етаж;
- конструкция - МС;
- год. на построяване - 1967 г.;

с Решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1258/1992 г., № 46, том 3,
стр. 51 в Регистъра на търговските
дружества.

Част от масивна 3-етажна сграда, постр. 1964 год.:
- част от І-ви етаж - стаи: н-к станция- 13 кв.м, пощальони - 12 кв.м, телефон - 14 кв.м;
- коридор - 10 кв- м;
- стълбище и фоайе - 8 кв.м;
общо ползвана площ - 57 кв.м

2 бр. стаи /началник станция и чакалня/ - 26 кв.м от масивна 1-етажна сграда, цялата със
застр. площ от 166 кв.м, построена 1929 г.

Правно основание: На основание №
РД-08-134/01.09.92 г. на Председателя
на "Бълг. пощи и далекосъобщения"
ООД, Заповед № РД-09-93/31.03.97 г.
на П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и разд. Протокол от
10.02.1999 г. м/у "БТК" ЕАД и "БП"
ЕООД, имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - МОНТАНА.

Правно основание: На основание №
РД-08-134/01.09.92 г. на Председателя
на "Бълг. пощи и далекосъобщения"
ООД, Заповед № РД-09-93/31.03.97 г.
на П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и разд. Протокол от
10.02.1999 г. м/у "БТК" ЕАД и "БП"
ЕООД, имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/21.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/21.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

№ 201 /
05.04.2000

№ 205 /
11.04.2000

№ 209 /
13.04.2000

№ 208 /
13.04.2000

82

83

84

84

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. 13 по плана на
селото УПИ: XІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Окръжно у-ние на
разделителен
съобщенията - гр.
Протокол от
Михайловград
10.02.1999 год. между
БП-ЕООД и БТК-ЕАД

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС; чл. 6 от З-на
за имуществото на
Монтана / Лом /
БКП, БЗНС, ДКМС,
гр.Лом / Адрес: пл.
Общински Съвет на
САБПФК и БСП "Свобода" кв. 45 по
Отечествен Съюз - гр. Лом
Заповед №
плана на града УПИ: I
741/30.03.1992 г. на
Министъра на
финансите

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Лом /
15а от ЗППДОбП;
с.Сталийска махала / Протокол от 07.02.92
Районна станция на
Адрес: кв. 51 по
г. м/у
съобщенията - Лом
плана на селото УПИ: съсобствениците,
III
раздел. протокол от
29.11.93 г. м/ду БПЕООД и БТК-ЕАД

Монтана / Лом /
с.Трайково / Адрес:
кв. 23 по плана на
селото УПИ: ІX

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
раздел. П - л от
29.11.93 г. м/ду БПЕООД и БТК-ЕАД

Районна станция на
съобщенията - Лом

Част от масивна 2-етажна сграда, цялата със застр.площ 292 кв.м, постр. 1985 г.:
- част от ІІ-ри етаж - стая н-к станция - 10 кв.м и чакалня - 10 кв.м;
- 1/2 коридор - 7 кв.м;
- 1/2 сервизни помещения - 2 кв.м
общо ползвана площ - 29 кв.м

Правно основание: На основание №
РД-08-134/01.09.92 г. на Председателя
на "Бълг. пощи и далекосъобщения"
ООД, Заповед № РД-09-93/31.03.97 г.
на П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и разд. Протокол от
10.02.1999 г. м/у "БТК" ЕАД и "БП"
ЕООД, имотът е предоставен за
стопанисване и управление на
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - МОНТАНА.

1. Част от 2-ет. масивна, постр. 1930 г.:
- част от І-ви етаж - едно помещение от източната страна на сградата;
- целия ІІ-ри етаж със самостоятелен вход, със застроена площ 130кв.м, състоящ се от антре,
три стаи, серв. помещение, салон и санит. възел;
- таванско помещение - 2 бр. и мазе - 2 бр.;
2. 3/5 ид. части от общите части на сградата;
3. 3/5 ид. части от дворно място, цялото от 600 кв.м;

Правно основание: На основание чл.
18 от ЗДС, имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана.

Част от първи етаж със самостоятелен вход - полезна площ 83 кв.м- от масивна 2 -етажна
сграда, цялата със застр. площ 173,45 кв.м, постр. 1983 г.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщения
и разделителен Протокол от 29.11.93
г. м/ду "БТК" АЕД и "БП" ЕООД,
имотът е предоставен за стоп. и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА.

Част от масивна 3 - етажна сграда, построена 1977 г., както следва:
- част от ІІ етаж - помещения: началник, пощальони и чакалня;
- 1/2оридор;
общо полезна площ - 51 кв.м;

Правно основание: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщения
и разделителен Протокол от 29.11.93
г. м/ду "БТК" АЕД и "БП" ЕООД,
имотът е предоставен за стоп. и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/21.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

Заповед № 131 / Дата:05.03.2002 частично отписан;

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

№ 206 /
13.04.2000

№ 207 /
13.04.2000

84

84

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. 43по плана на гр.
Лом УПИ: I

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. 26 по плана на
селото УПИ: ІІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Районна станция на
раздел. Протокол от съобщенията - Лом
05.01.1999 г. м/ду БПЕООД и БТК-ЕАД

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
раздел. П - л от
29.11.93 г. м/ду БПЕООД и БТК-ЕАД

Районна станция на
съобщенията - Лом

1. Дворно място - 685 кв.м (45% ид. части от пл. № 1050целият от 1530 кв.м);
2. Част от масивна триетажна сграда, състояща се от два корпуса, с обща площ 716 кв.м,
постр. 1942 г.:
- част от І-ет. 241 кв.м;
част от ІІ-ет. - 247 кв.м;
- таван - 298 кв.м;
3. Гаражни клетки №№ 1,2,3 и 4 с обща площ 98 кв.м;

Правно основание: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщения
и разделителен Протокол от 29.11.93
г. м/ду "БТК" АЕД и "БП" ЕООД,
имотът е предоставен за стоп. и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.
виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Правно основание: На основание
Заповед № РД-08-134/01.09.92 г. на
Председателя на "Български пощи и
Част от масивна 3 - етажна сграда, цялата със застр. площ 300 кв.м, построена 1969 г., както далекосъобщения" ООД, Заповед №
следва:
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
- част от І етаж - помещения: началник, пощальони, телефон и чакалня;
Комитета по пощи и далекосъобщения
- 1/2оридор;
и разделителен Протокол от 29.11.93
г. м/ду "БТК" АЕД и "БП" ЕООД,
общо полезна площ - 64 кв.м;
имотът е предоставен за стоп. и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

ТЕЛЕВИЗИОНЕН И РАДИОСЕРВИЗ:

№ 210 /
14.04.2000

85

Монтана / Вършец /
чл. 148, ал.1 и ал.3 от
гр.Вършец / Адрес:
ППЗДС, §15а на
ул. "Републека" № 53,
ЗППДОбП;
бл. 8 кв. 33 УПИ: I

"ТЕЛЕВИЗИОННИ И
РАДИОСЕРВИЗИ" АД - гр. София

- застроена площ - 232,30 кв.м - фоайе, приемна зала и складове /полезна площ 196,20 кв.м/
- етажност - партерен етаж на 4 - ет. жил.блок;
- конструкция . МсбЖ;
- год. на построяване - около 1980 г.;

с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 18776/1991 г., впис в
Търговските регистри под № 3, том 1,
стр. 10

както и 8, 64% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж;

№ 211 /
14.04.2000

№ 212 /
24.04.2000

№ 213 /
26.04.2000

чл. 2, ал. 2, т. 4 от
ЗДС и чл. 3, т. 1 от
ЗДС във връзка с чл.
222 от ЗЗД ; /Договор
от 05.08.1990 г./

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА:

86

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
пл. "Жеравица" кв.
106 УПИ: VII

87

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС; чл. 6 от З на за имуществото на
Монтана / Чипровци /
БКП, БЗНС, ДКМС,
гр.Чипровци / Адрес:
САБПФК и БСП кв. 35, по плана на
Заповед №
града УПИ: XI
307/18.03.1992 г. на
Министъра на
финансите

88

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
пл. "Славейков" кв. 85
Българска Народна Банка
ЗДС;
по плана на града
УПИ: І

ВС на БСП

- обща застр. площ - 816 кв.м /разг. застр. - 3838 кв.м/
в т.ч.: високо тяло - 6 ет. със застр. площ 387 кв.м;
ниско тяло- 4 ет. със застр. площ 429 кв.м;
- конструкция - МсбЖ;
- год. на построяване - 1961 г.

Правно основание: На основание
Решение на № 227 - Протокол от
27.05.1991 г. ВИК на ОбНС Михайловград и Заповед №
2242/13.11.1992 г. на Кмета на
община Михайловград, имотът е
предоставен безвъзмездно за
стопанисване и управление на
Стопанско Правен Факултет Монтана към ВИИ "К. Маркс", сега УНСС - София.

СГРАДА:
БЗНС /е/ - Чипровци

- застроена площ - 93,16 кв.м;
- конструкция - МЖ;
- етажност - 2 ет.;
- год. на построяване - 1988 год.;

1. Терен /дворно място/ - 430 кв.м;
2. Едноетажна сграда с тавански помещения: застроена площ 240 кв.м, етажност - 1 ет.,
конструкция, год. на построяване - 1950 г.
3. Сграда парокотелно - 57 кв.м, 1 ет., масивна;

Правно основание: На основание чл.
18 от ЗДС, имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана.

Правно основание: На основание чл.
18 от ЗДС, имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана.

Заповед № 206 / Дата:21.09.2005 частично отписан;

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 220 /
09.05.2000

60

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Смоляновци
ЗППДОбП;

1. Терен с обща площ - 602 кв.м;
2. Септична яма - застр. площ - 34 кв.м, година на построяване - 1981 г.;

с Решение на Окръжен Съд Монтана от
27.07.1992 г., Заповед № РД-41-983 от
17.12.1999 г. на МЗГАР и Решение на
Окръжен Съд Монтана от 21.03.2000 г.
по ф.д. № 1258/1992 г., том 3, стр. 51,
парт. № 46 в Регистъра на търговските
дружества.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 219 /
09.05.2000

60

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Смоляновци
ЗППДОбП;

1. Терен с обща площ - 120 кв.м;
2. Сграда трафопост - заср. площ - 11 кв.м, конструкция - МС етажност - 1 ет., год на постр. 1981 г.;

с Решение на Окръжен Съд Монтана от
27.07.1992 г., Заповед № РД-41-983 от
17.12.1999 г. на МЗГАР и Решение на
Окръжен Съд Монтана от 21.03.2000 г.
по ф.д. № 1258/1992 г., том 3, стр. 51,
парт. № 46 в Регистъра на търговските
дружества.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 218 /
09.05.2000

60

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Смоляновци
ЗППДОбП;

1. Терен с обща площ - 417 кв.м;
2. Сграда ГСМ - застр. площ - 40 кв.м, етажност - 1 ет. конструкция - МС, год. на
построяване - 1981.;

с Решение на Окръжен Съд Монтана от
27.07.1992 г., Заповед № РД-41-983 от
17.12.1999 г. на МЗГАР и Решение на
Окръжен Съд Монтана от 21.03.2000 г.
по ф.д. № 1258/1992 г., том 3, стр. 51,
парт. № 46 в Регистъра на търговските
дружества.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 217 /
09.05.2000

60

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Смоляновци
ЗППДОбП;

1. Терен с обща площ - 2 833 кв.м;
2. Битова сграда - застр. площ - 92 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - МС, год. на постр. 1981 г.;
3. Помощно стопанство /краварник/ - 63 кв.м, 1 ет., МС, 1981 г.;

с Решение на Окръжен Съд Монтана от
27.07.1992 г., Заповед № РД-41-983 от
17.12.1999 г. на МЗГАР и Решение на
Окръжен Съд Монтана от 21.03.2000 г.
по ф.д. № 1258/1992 г., том 3, стр. 51,
парт. № 46 в Регистъра на търговските
дружества.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 216 /
09.05.2000

60

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Смоляновци
ЗППДОбП;

1. Терен с обща площ - 3 695 кв.м;
2. Навес за селскостопански машини - етажност - 1 ет. застр. площ - 940 кв.м, конструкция МС, година на построяване . 1985 г.;

Централен стопански двор - с. Смоляновци към Техническа база с. Смоляновци

№ 215 /
09.05.2000

60

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Смоляновци
ЗППДОбП;

1. Терен с обща площ - 9 332 кв.м;
2. Административна сграда /битова сграда - застроена площ 700 кв.м, етажност - 2 ет.,
конструкция - МС, год. на построяване - 1983 г.;
3. КПП - 20 кв.м, 1 ет., МС, 1989 г.;
4. Гараж - 84 кв.м, 1 ет., МС, 1985 г.;
5. КТП /навес бриг. стан/ - 96 кв.м, 1 ет., МС, 1985 г.
продължава в раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

с Решение на Окръжен Съд Монтана от
27.07.1992 г., Заповед № РД-41-983 от
17.12.1999 г. на МЗГАР и Решение на
Окръжен Съд Монтана от 21.03.2000 г.
по ф.д. № 1258/1992 г., том 3, стр. 51,
парт. № 46 в Регистъра на търговските
дружества.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Решение на Окръжен Съд Монтана от
27.07.1992 г., Заповед № РД-41-983 от
17.12.1999 г. на МЗГАР и Решение на
Окръжен Съд Монтана от 21.03.2000 г.
по ф.д. № 1258/1992 г., том 3, стр. 51,
парт. № 46 в Регистъра на търговските
дружества.

№ 214 /
09.05.2000

60

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
МТС - Г. Геново
ЗППДОбП;

Централен стопански двор - с. Гаврил Геново Техническа база с. Гаврил Геново
1. Терен с обща площ - 24 022,80 кв.м;
2. Административна сграда - застроена площ 697 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - МС,
постр. 1965 г.;
3. ремонтна работилница - 498 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.
4. Ремонтна работилница - 605 кв.м, 1 ет., МС, 1976 г.
5. Навес за комбайни - 810 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.
6. ГСМ /бензиност./ - 42 кв.м, 1 ет., МС, 1965 г.;

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Решение на Окръжен Съд Монтана от
27.07.1992 г., Заповед № РД-41-983 от
17.12.1999 г. на МЗГАР и Решение на
Окръжен Съд Монтана от 21.03.2000 г.
по ф.д. № 1258/1992 г., том 3, стр. 51,
парт. № 46 в Регистъра на търговските
дружества.

продължава в раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 221 /
09.05.2000

89

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: в
местността "Парта"
чл. 9 и чл. 68, ал. 2 от "Универс" АД София кад. № 3238 по плана ЗДС;
Клон Враца
на местността кв.
УПИ:

Обект "Административна сграда с гаражи" с обща разгъната застроена площ 1147 кв.м,
постр. 1972 г., в това число:
1. Терен с обща площ 3045 кв.м;
2. Сграда на 2 етажа, застр. площ - 128,70 кв.м, конструкция - МЖ, състояща се от: І-ви етаж
- авторемонтна работилница с канал и санитарен възел и ІІ-ри ет. - 3 бр. стаи за администр.
нужди и фоайе;
продължава в раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 224 /
11.05.2000

№ 223 /
11.05.2000

№ 222 /
11.05.2000

№ 225 /
15.05.2000

№ 227 /
19.05.2000

№ 226 /
19.05.2000

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: в местността
"Конярнико" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 5 891 кв.м

Стопански терен - 2 000 кв.м

91

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Брусарци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/пар. 1 от Стопански
от ППЗСПЗЗ;
двор/ кв. УПИ:

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
/пар. 2 от Стопански
двор/ кв. УПИ:

90

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

92

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
пл. "Жеравица" пл.
чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 5, "Монтпроект" ЕООД - гр.
№№ 618 и 619 в кв.
ал. 1 и чл. 17 от ЗДС; Монтана
106, пар. ХІІ по плана
на града кв. УПИ:

94

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Монтана / Берковица /
ППЗДС, §15а на
гр.Берковица / Адрес:
ЗППДОбП; Дог. за
СД "ИСС" ул. "Сливница", ЖСК покупко- продажба
Михайловград
бл. 3 кв. 95 - А УПИ: I
рег. № 1246/12.02.81
по плана на града
г., т. 5

93

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
"Информационно
чл. 2, ал. 2 и чл. 6, ал.
ул. "Н. Вапцаров" № 2
обслужване /ИО/" ЕАД 2 от ЗДС;
кв. 339 по плана на
София
града УПИ: I

/прилежащ терен към кравеферма, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание
Разпореждане на № 33/27.07.1998 год.
на Министерски Съвет и приемателнопредавателен Протокол от 09.09.1998
год., имотът се управлява от
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ МОНТАНА.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа - на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
/прилежащ терен към ковачница и ремонтна работилница, б. собственост на организация по реформа - на основание чл. 45, ал. 8 от
§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 9 070 кв.м
/прилежащ терен към кравеферма, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Целият V - ти етаж от 5-етажна административна сграда със застроена площ 320,43 кв.м,
конструкция МсбЖ, година на построяване - 1976 г., ведно със съответните идеални части
от общите на сградата и от правото на строеж върху държавен терен в размер на 991 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа - на основание чл. 45, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.

Правно основание: На основание
Разпореждане на МС № 6/30.01.1997
г. и Заповед № 22/13.02.1997 г. на
Областен управител на област
Монтана, имотът е предоставен за
управление на СМЕТНА ПАЛАТА Областно поделение - Монтана.

"ТЕЛЕВИЗИОННИ И
РАДИОСЕРВИЗИ" АД - гр. София
на основание Договор за покупко продажба рег. 1246/12.03.1981 г., том
1 и платежно нар., с Решение на
Софийски Градски Съд по ф.д. №
18776/1991 г., впис. в Търговския
регистър под V 3, том 1, стр. 10.

ТЕЛЕВИЗИОНЕН И РАДИОСЕРВИЗ:
- застроена площ - 352,65 кв.м - 6 основни помещения, фоайе, коридор, склад и санит. възел;
- етажност - партерен етаж на 3 -ет. жил. блок;
- конструкция - МсбЖ;
- година па построяване - 1980 г.;
както и 18,92 % ид. части от общите части на бл. № 3 и от правото на строеж;

ІІІ - ти и ІV - ти етаж от 4-етажно тяло със застроена площ 333,5 кв.м от масивна сграда,
състояща се от ниско /2-етажно/ и високо /4-етажно/ тяло, в едно с:
55% ид. части от общите части на 4 - етажното тяло, както и съответните ид. части от
правото на строеж върху терен, собственост на "ИО" ЕАД
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Правно основание:На основание
Разпореждане на МС №№
53/11.05.1992 г. и 132/15.12.1993 г. и
съвместна Заповед № 56/24.02.1995 г.
на МФ, МП, и НСИ, имотът описан в
раздел 3 е предоставен за управление
на НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Териториално статистическо бюро гр. Монтана.

№ 228 /
22.05.2000

№ 232 /
22.05.2000

№ 231 /
22.05.2000

95

МК "Аврам Стоянов" Монтана / Чипровци / чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Михайловград
гр.Чипровци / Адрес: ППЗДС, §15а на
Към СО "Металхим" кв. УПИ:
ЗППДОбП;
Сопот

95

Монтана / Вълчедръм
/ с.Златия / Адрес:
чл. 148, ал.1 и ал.3 от МК "Аврам Стоянов" пар. 2 от
ППЗДС, §15а на
Михайловград към СО
производствена
ЗППДОбП;
"Металхим" - Спорт
площадка кв. УПИ:

95

Монтана / Вълчедръм
/ с.Златия / Адрес:
пар. І от парцеларния
МК "Аврам Стоянов" план на
чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Михайловград
производствена
ППЗДС, §15а на
Към СО "Металхим" площадка в
ЗППДОбП;
Сопот
землището на с.
Златия кв. 106 УПИ: І 908

"ПИМА" ЕАД /л/ - гр. Монтана

ЦЕХ 200:

с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1293/1992 год., том 1, стр.
111, парт. № 12 в Регистъра на търг.
Дружества.

1. Сграда КПП и складове - застроена площ 155 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - МС,
год. на построяване - 1981 г.
2. Производствена сграда - 496 кв.м, 1 ет., МС, 1980 г.

ТРАФОПОСТ:

"ПИМА" ЕАД /л/ - гр. Монтана

- застроена площ - 92 кв.м
- етажност - 1 ет.,
- конструкция - МС
- година на построяване - 1984 г.;

с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1293/1992 год., том 1, стр.
111, парт. № 12 в Регистъра на търг.
дружества.

МЕХАНИЧЕН ЦЕХ:
"ПИМА" ЕАД /л/ - гр. Монтана
с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1293/1992 год., том 1, стр.
111, парт. № 12 в Регистъра на търг.
дружества.

1. Механичен цех - застроена площ 1953 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - тип "Мархи",
година на построяване - 1981 г.;
2. Компресорна станция - 112 кв.м, 1 ет., МС, 1984 г.;
3. Склад № 1 - 1254 кв.м, 1 ет., метална конструкция,постр. 1985 г.;
5. Столова с магазин - 88 кв.м, МС, 1997 г.;
6. портиерна - 43 кв.м, 1 ет., масивна, 1983 г.;

МЕХАНИЧЕН ЦЕХ:

№ 230 /
22.05.2000

95

МК "Аврам Стоянов" Монтана / Монтана / чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Михайловград
с.Стубел / Адрес: кв. ППЗДС, §15а на
Към СО "Металхим" УПИ:
ЗППДОбП;
Сопот

1. Компресорна станция - застр. площ 115 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - МС, год . на
постр. - 1984 г.
2. Монтажно хале - 821 кв.м, 1 ет., МС, 1972,;
3. Административно битова сграда - масивна сграда на 2 етажа, построена 1989 год.: І - ви
етаж: работилница с площ 102 кв.м и съблекалня - 36 кв.м, ІІ - ри ет.: канцелария - 36 кв.м;
4. Трафопост - 16 кв.м, 1 ет., масивна, 1982.,;
5. Механичен цех с бояджийско отделение - 748 кв.м, метална конст., 1973 г.;
6. Склад за метали - 382 кв.м, 1 ет., метална сводова констр. /Холандски тип/, 1973 г.;
7. Сграда механичен цех - 403 кв.м, 1 ет., масивна, 1986 г.;
8. Склад метали - 146 кв.м, 1 ет., метална констр., 1981 г.;
9. Тоалетна - 11 кв.м, 1 ет., масивна, 1973 г.;

"ПИМА" ЕАД /л/ - гр. Монтана
с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1293/1992 год., том 1, стр.
111, парт. № 12 в Регистъра на търг.
Дружества.

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО:

№ 229 /
22.05.2000

№ 234 /
25.05.2000

95

МК "Аврам Стоянов" Монтана / Чипровци / чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Михайловград
гр.Чипровци / Адрес: ППЗДС, §15а на
Към СО "Металхим" кв. УПИ:
ЗППДОбП;
Сопот

96

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС; чл. 6 от З-на
Монтана / Берковица / за имуществото на
гр.Берковица / Адрес: БКП, БЗНС, ДКМС,
БЗНС - Берковица
кв. 64 по плана на
САБПФК и БСП града УПИ: VІ - 2506 Заповед №
308/18.03.1992 г. на
МФ, чл. 22 от ЗТСУ;

1.Пресов и механичен цех /основен корпус / - застр. площ 1694 кв.м, етажност - 1 ет.,
конструкция - МС, година на построяване - 1981 г.
2. Трафопост - 90 кв.м, 1 ет., МС, 1985.;
3. Административна сграда - 286 кв.м, 1 ет., метална конструкция, 1985,;
4. Компресорна станция - 93 кв.м, 1 ет., МС, 1984 г.;
5. Гараж . 20 кв.м, 1 ет., МС, 1981 г.;
5. Галванично отделение със склад химикали - 558 кв.м, 1 ет., МС, 1982 г.;
6. Механичен цех и помещение за оксидация - 355 кв.м, 2 ет., МС, 1984 г.;
7. Склад - 156 кв.м, 1 ет., МС, 1983 г.;
8. Склад - 156 кв.м, 1 ет., МС, 1983.;
9. Склад - 130 кв.м, 1 ет., МС, 1983 г.;
10. Стара столова - 156 кв.м, 1 ет., масивна, 1984 г.;
11. Нова столава - 480 кв.м, 1 ет., сглоб. метална констр., 1988 г.;
12. Тоалетна - 42 кв.м, 1 ет., МС, 1986 г.;
13. КПП - 28 кв.м, 1 ет., МС, 1988 г.;
14. Помпена станция - 8 кв.м, 1 ет., МС, 1982 г.;
15. Гараж - 20 кв.м, 1 ет., МС, 1981 г.;
16. Бетонови утайници - монол. бетонова шахта, 58 кв.в, постр. 1982 г.;

1. Терен - 790 кв.м;
2. Сграда /б. Клуб на БЗНС/, състояща се от входно антре, вътрешно фоайе, салон, 5 бр.
помещения, коридор, сънит. възел, мазе и тавански полуетаж - застроена площ 224,65 кв.м,
етажност - 1 ет., конструкция - МЖ, година на преустр. 1992 г

"ПИМА" ЕАД /л/ - гр. Монтана
с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 1293/1992 год., том 1, стр.
111, парт. № 12 в Регистъра на търг.
Дружества.

Правно основание: На основание чл.
18 от ЗДС, имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана.

ГРЕНАЖЕН ЦЕХ:

№ 233 /
25.05.2000

№ 241 /
06.06.2000

№ 240 /
06.06.2000

№ 239 /
06.06.2000

№ 238 /
06.06.2000

№ 237 /
06.06.2000

№ 236 /
06.06.2000

№ 235 /
06.06.2000

№ 243 /
06.06.2000

52

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС, чл. 17а и §
бул. "З. Попов" № 91
15а от ЗППДОбП;
кв. 156 УПИ: ІІІ

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: масив 106,
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцел 8 в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Градините" кв.
УПИ:

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: масив 106,
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцел 5 в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Градините" кв.
УПИ:

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: масив 106,
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцел 4 в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Градините" кв.
УПИ:

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: масив 106,
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцел 2 в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Градините" кв.
УПИ:

90

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: /пар. VІІІ от
стопански двор/ кв.
УПИ:

28

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор "Свине - І
от ППЗСПЗЗ;
район" в землището
на гр. Вълчедръм кв.
УПИ: ІV

91

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
в местността "Под
чл. 10 б, ал. 5 от
царския път"
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/пар. 4 от Стопански
от ППЗСПЗЗ;
двор № 1 Кравеферма/ кв.
УПИ:

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 10 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Опитна станция по
бубарство - Враца към СО
"Сирма"

"СИРМА" АД - гр. Пловдив

1. Терен - 2 750 кв.м;
2. Масивна сграда, постр. 1953 г. от две 2 ет. тела:
- стопанска сграда /склад за продукция/ със застроена площ 475 кв.м /разгъната застроена
прощ 950 кв.м/;
- сграда със застр. площ 165 кв.м - лаборатории и канцеларии с избено помещение със
съмостоят. вход - разгъната застр. площ - 526,95 кв.м,
3. Помощна сграда - застр. площ 72 кв.м, 1 ет., МС;

Стопански терен - 5004 кв.м
/прилежащ терен към свинарник, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 9 600 кв.м
/прилежащ терен към свинарник, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 710 кв.м
/прилежащ терен към мет. навес (развалина), б. собственост на организация по § 12 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 770 кв.м
/прилежащ терен към краварник (развалина), б. собственост на организация по § 12 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/

на основание РМС № 35/10.03.1989 г.,
Разделителен протокол от 31.05.1995 г.
и Решение № 3312/15.05.97 г. на
Пловдивски Окръжен Съд по ф.д. №
1923/1997 г., парт. № 64, т. 6, стр. 128.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 166 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 16 500 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към 2 бр. краварници и жилищна сграда, б. собственост на организация по
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 4 793 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към сгради - свинарник за 100 бр. свине, свинарници за по 80 свине - 2 бр.
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
и свинарник за 160 свине, б.с. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/.

Стопански терен - 11 200 кв.м
/прилежащ терен към 2 бр. краварници и трафопост, б.с. на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/.

Стопански терен - 6 293 кв.м
/прилежащ терен към телчарник, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № ДС-14-13-/2/ /
Дата:01.3.2013 г. - изцяло отписан

№ 242 /
06.06.2000

№ 245 /
06.06.2000

№ 244 /
06.06.2000

№ 246 /
06.06.2000

№ 248 /
06.06.2000

№ 252 /
06.06.2000

№ 247 /
06.06.2000

№ 251 /
06.06.2000

№ 250 /
06.06.2000

№ 249 /
06.06.2000

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: масив 106,
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцел 9 в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Градините" кв.
УПИ:

Стопански терен - 7 493 кв.м
/прилежащ терен към телчарник, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 13 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 12 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 133 кв.м

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 15 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:
Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 22 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 563 кв.м

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 27 в местн.
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 61 кв.м

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 21 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 670 кв.м

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 26 в местн.
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 125 кв.м

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 25 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
парцел 24 в
местността
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

97

97

97

97

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 166 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 695 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към склад за дърва и битова сграда, б. собственост на организация по § 12
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 283 кв.м
/прилежащ терен към склад с рампа, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

/прилежащ терен към кантар, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

/прилежащ терен към дърводелна, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

/прилеж. терен към трафопост, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

/прилежащ терен към телчарник, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

/прилеж. терен към хамбар, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 992 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 166 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 244 / Дата:01.08.2006 изцяло отписан;

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към царевични кошове (развалина), б. собственост на организация по § 12
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Заповед № 166 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

/прилежащ терен към навес за ремонт, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 522 кв.м

ПУНКТ БОЙЧИНОВЦИ

№ 254 /
06.06.2000

№ 253 /
06.06.2000

№ 255 /
08.06.2000

№ 256 /
08.06.2000

№ 257 /
08.06.2000

98

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 45 УПИ:
IV

98

чл. 8 от Закона за
БДЖ, чл. 14 от
Правилника за
Монтана / Брусарци / прилагане на Закона
гр.Брусарци / Адрес: за БДЖ; Указ №
кв. УПИ:
6/31.07.1909 г. на Цар
Фердинанд І, Указ №
3 от 08.08.1931 г. на
Цар Борис ІІІ

99

99

99

чл. 8 от Закона за
БДЖ, чл. 14 от
Правилника за
прилагане на Закона
за БДЖ;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Вълчедръм
разд. Протокол от
/ гр.Вълчедръм /
Териториално у-ние на
29.11.93 год. м/у БП Адрес: кв. 114 УПИ:
съобщенията - Монтана
ЕООД и БТК - ЕАД
ІV
Протокол /обр. 16/ от
09.01.1985 г. за
въвеждане в действие

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Протокол №
Монтана / Вълчедръм
34/24.04.1963 г. на
/ с.Бъзовец / Адрес:
ОбНС - с. Г.
кв. 29 по плана на
Гнойница селото УПИ: I
Михайловградско и
разделит. Протокол от
29.11.93 г. между БПЕООД и БТК- ЕАД

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Вълчедръм
Окръжно у-ние на
15а от ЗППДОбП;
/ с.Златия / Адрес: кв.
съобщенията разд. П-л от 29.11.93
39 УПИ: VIII
Михайловград
год. м/ду БП-ЕООД и
БТК-ЕАД

към Локомотивно депо Мездра
1. Терен - 11 700 кв.м;
2. Ремиз за локомотиви - застр. площ 495 кв.м, етаж- 1ет., конструкция - МС, год. на постр. 1916 г.
3. Сграда магазия, постр. 1940 г., съст. се от 3 тела:
- 1-етажно масивно тяло /северно/ - 75 кв.м;
- 1-ет. масивно тяло /средно/ - складови помещения - застр. площ 27 кв.м /височина на нива
ІІ-ри етаж/:
- 2 -ет масивно тяло /южно/ - администрация - 55 кв.м

Правно основание:На основание
Устройствен правилник на БДЖ от
03.09.1996 г., имотът се управлява от
ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - МЕЗДРА

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНЕЦЕ"
на основание чл. 2 от Закона за
Български Държавни Железници, впис.
в Софийски Градски Съд в Регист. за
държ. и общински предприятия под №
67, т. 1, стр. 192 по ф.д. № 459/1989 г.

ПУНКТ БРУСАРЦИ
към Локомотивно депо Мездра

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНЕЦЕ"

Правно основание:На основание
1. Терен - 12 020 кв.м;
Устройствен правилник на БДЖ от
2. Административна сграда - застр. площ - 148 кв.м, етажност - 2, конструкция - МС, год. на
03.09.1996 г., имотът се управлява от
постр. - 1964 г.
ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - МЕЗДРА
3. Сграда стоманобет. - 180 кв.м, 1 ет. + сутеренот 60 кв.м, конструкция - сгл. ПЕ - 76, 1964
г.;
4. Сграда експедиция - 192 кв.м, 1 ет., сглоб., 1964 г.

на основание чл. 2 от Закона за
Български Държавни Железници, впис.
в Софийски Градски Съд в Регист. за
държ. и общински предприятия под №
67, т. 1, стр. 192 по ф.д. № 459/1989 г.

Част от масивна 2-етажна сграда, постр. 1985 г, цялата със застроена площ 400 кв.м, както
следва:
- І-ви етаж - полезна площ 354 кв.м;
- 1/2 стълбище за мазе - 14 кв.м;
- 1/2 ПРУ - 26 кв.м, складове - 19 кв.м, парно помещение - 69 кв.м, коридор - 13 кв.м;
(общо ползвана полезна площ - 495 кв.м)
ведно с правото на строеж върху държавен терен

Част от ІІ-ри етаж на масивна 2-ет. сграда /застр. площ - 250 кв.м/, построена 1965 год., а
именно: стоя началник и стая пощальони с обща полезна площ 32 кв.м, ведно със
съответната ид. част от общите части на сградата и от правото на строеж.

Част от масивна 2- етажна сграда, постр. 1950 г., цялата със застроена площ 225,1 кв.м,
както следва:
- част от І-ви етаж - стаи: началник, пощальони, телефонисти кабини;
- 1/2 коридор;
(общо ползвана полезна площ - 67 кв.м)

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/ 01.09.1992 г. на
П-ля на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
разделителен Протокол от 29.11.93 г.
между "БТК" ЕАД и "БП" ЕООД,
имотът е предоставен за стопанисване
и управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-134/ 01.09.1992 г. на
П-ля на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
разделит. Протокол от 29.11.93 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

Правно основание: На основание
Заповед № 2054/ 05.12.1975 г. на ОНС
- Михайловград, Заповед № РД-08134/01.09.92 г. на П-ля на "Бълг. пощи
и далекосъобщения" ООД, Заповед №
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
разделит. Протокол от 29.11.93 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под. № 929, том .
15, стр. 38

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под. № 929, том .
15, стр. 38

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

№ 258 /
08.06.2000

№ 260 /
08.06.2000

№ 259 /
08.06.2000

№ 262 /
12.06.2000

№ 261 /
12.06.2000

№ 265 /
14.06.2000

99

99

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Вълчедръм ППЗДС, чл. 17а и §
Териториално у-ние на
/ с.Септемврийци /
15а от ЗППДОбП;
съобщенията Адрес: кв. 106 УПИ: разд. П-л от
Михайловград
VІІІ
10.02.1999 год. м/у
БП-ЕООД и БТК-ЕАД

Част от масивна 2-ет. сграда, цялата със застроена площ 114 кв.м /РЗП - 241 кв.м/, както
следва:
- ІІ - ри етаж - началник - 14.5 кв.м, стая телефон, чакалня, писмовна и кабини - 59,60 кв.м;
- стълбище към І ет. - 8,40 кв.м;
(общо ползвана полезна площ - 82,50 кв.м)

Правно основание:На основание
Заповед № -08-134/ 01.09.92 г. на П-ля
на "Бълг. пощи и далекосъобщения"
ООД, Заповед № РД-09-93/31.03.97 г.
на П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и разделит.
Протокол от 10.02.1999 г. м/у "БТК"
ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
34240/1992 г., вписано в търг. Регистър
под № 385, под № 929, том 15, стр. 38

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Вълчедръм
ППЗДС, чл. 17а и §
/ с.Черни връх /
15а от ЗППДОбП;
Адрес: кв. 31 УПИ:
разд. П-л от 29.11.93
ІV 95 по плана на
год. м/у БП-ЕООД и
селото
БТК-ЕАД

Правно основание:На основание
Заповед № 2054/ 05.12.1975 г. на ОНС
- Михайловград, Заповед № РД-08134/01.09.92 г. на П-ля на "Бълг. пощи
и далекосъобщения" ООД, Заповед №
Част от масивна 2-ет. сграда, постр. 1982 г. със застр. площ 253 кв.м /РЗП - 506 кв.м/, както
РД-09-93/31.03.97 г. на П-ля на
следва:
Комитета по пощи и далекосъобщения
част от ІІ - ри етаж - н-к станция и пощальони, стълбище и фоайе - общо ползвана площ - 12
и разделит. Протокол от 29.11.93 г.
кв.м
м/у "БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът
е предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
34240/1992 г., вписано в търг. Регистър
под № 385, под № 929, том 15, стр. 38

Правно основание:На основание
Заповед № РД - 08 -134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
Част от масивна 3-ет. сграда, цялата със застр. площ 710 кв.м /РЗП - 2130 кв.м/, постр. 1968 далекосъобщения" ООД, Заповед №
г., както следва:
РД -09 - 93/31.03.97 г. на П-ля на
част от І -етаж - стая началник -12 кв.м, телефонисти - 12 кв.м, пощальони - 12 кв.м, склад - Комитета по пощи и далекосъобщ. и
6 кв.м, коридор - 12 кв.м и тоалетна - 6 кв.м;
разд. Протокол от 10.02.1999 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
общо ползвана полезна площ - 60 кв.м
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
34240/1992 г., вписано в търг. Регистър
под № 385, под № 929, том 15, стр. 38

Окръжно у-ние на
съобщенията Михайловград

99

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Вълчедръм ППЗДС, чл. 17а и §
Териториално у-ние на
/ с.Разград / Адрес:
15а от ЗППДОбП;
съобщенията кв. 56 по плана на
разд. П-л от
Михайловград
селото УПИ: XI
10.02.1999 г. м/у БПЕООД и БТК-ЕАД

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
пар. 14 в местн.
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: масив 106,
пар. 11 в местн.
"Градините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ; чл. 10,
ал. 1 и чл. 15, ал. 2 от
ПРУПСДП, чл. 148,
ал. 1 и ал. 3 от
ППЗДС;

72

Стопански терен - 4 981 кв.м
/прилеж. терен към ГСМ и трафобудка, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 5 559 кв.м
/прилежащ терен към телчарник, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" ЕАД ГР. МОНТАНА
Стопански терен - 7 920 кв.м, отреден за бетонов възел;
МЗГ
виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № РД-41352/02.05.2000 г. на Министъра на
земед. и горите, с Решение №
333/10.05.2000 г. на Окръжен Съд
Монтана по ф.д. № 333/1998 г., т. 24,
стр. 351, парт. № 34.

№ 267 /
16.06.2000

№ 266 /
16.06.2000

№ 268 /
19.06.2000

№ 269 /
26.06.2000

101

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Краище" ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/пар. 9 от стопанския от ППЗСПЗЗ;
двор/ кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Кутленото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

102

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
южно от гр. Монтана чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ляв скат на яз.
от ППЗДС; § 15а от
"Огоста", извън
ПЗР на ЗППДОбП;
сервитута на язовира/
кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес:
/пар. № 5 - бивши
чл. 10 б, ал. 5 от
пар. №№ 132 и 134 по ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на от ППЗСПЗЗ;
стопански двор № 1/
кв. УПИ:

Стопански терен - 3 422 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към ремонтна база - 2 бр. сгради, б. собственост на организация по § 12 от
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 952 кв.м
/прилежащ терен към мандра, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

1. Кантон на язовир "Огоста":
- застроена площ - 200 кв.м;
- етажност - 3 ет;
- конструкция - масивна;
- год. на построяване - 1987 г.;
2. Авариен склад:
- застроена площ - 64,32 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- год. на построяване - 1987 г.;

Стопански терен - 6 343 кв.м
/прилеж. терен към сгради, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР от ЗСПЗЗ,
определен с Протокол от 03.06.2000 г. /

БАЛНЕОЛЕЧЕБНИЦА "СТАРА БАНЯ"

№ 270 /
28.06.2000

103

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
/паркова зона/ кв. 76
УПИ: І

чл. 2, ал. 1, т. 2 от
ЗДС; ПМС №
1/15.01.1996 г.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Сграда със застр. площ 1320 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - масивна с дървен
гредоред, година на построяване - 1910 г., състоящ се от:
- сутерен - перално стоп. и машинно отделение;
- І - ви ет. - 2 бр. минерални басейни 36 градуса, 2 бр. минер. басейни 32 градуса, 4
съблекални и 2 лекарски кабинета;
- ІІ -ри ет. - жилищни помещения;
- ванно отделение - 16 бр. вани в сутерена и жилищно помещение на І- ви ет;
БАЛНИОЛЕЧЕБНИЦА "НОВА БАНЯ"
Сграда със застр. площ 732 кв.м, РЗП - 1464 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - масивна,
година на построяване - 1930 г., състоящ се от:
- сутерен - 16 бр. вани, в т.ч. - 2 бр. кислородни;
- І - ви ет. - 2 бр. минерални басейни 36 градуса, 2 бр. минерални басейни 32 градуса, 2
съблекални и фоайе;
- ІІ -ри ет. - тангентор, вани, кабинети масаж, ЛБК;
- тавански етаж - жилищно помещение;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 г.на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

103

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
/паркова зона/ кв. 76
УПИ: І

№ 272 /
04.07.2000

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Добри дол / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Дрот ППЗСПЗЗ;
крушака" кв. УПИ:

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 12 528 кв. м, /прилежащ терен към сгради, б. собств. на организация по §
земеделието и горите - на основание
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 49 / Дата:23.02.2006 изцяло отписан;

№ 274 /
04.07.2000

73

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: в
местността "Горни
ливади" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 57 487 кв. м, /прилежащ терен към сгради, б. собств. на организация по §
Правно основание:Министъра на
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ: телчалник, краварници - 2 бр., доилна - 2 бр., кантар, силажни кули - 4
земеделието и горите - на основание
бр., трафопост, родилно сухост. кр., водоем, силажовместилище - 2 бр., сеновал, КПП, асв. и
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
бетонови площадки/

Заповед № 8 / Дата:16.01.2006 изцяло отписан;

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливата / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Гена" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 7 344 кв. м, /прилежащ терен към сгради, б. собств. на организация по §
земеделието и горите - на основание
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ: склад и свинарници /за 700 бр./ и площадки
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 271 /
28.06.2000

№ 273 /
04.07.2000

чл. 2, ал. 1, т. 2 от
ЗДС; ПМС №
1/15.01.1996 г.

№ 275 /
26.07.2000

№ 277 /
28.07.2000

№ 276 /
28.07.2000

100

104

104

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес:
в местността "Дедов чл. 10 б, ал. 5 от
рът" /бивш пар. №
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
303 по парц. план на от ППЗСПЗЗ;
Стоп. двор № 1/ кв.
УПИ:

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. "Горна красна",
жил. бл. № 10 кв. 71
УПИ: III

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС; пл.
нареждане от
29.05.1982

Стопански терен - 557 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към произв. база - "Пункт за животни", б. собственост на организация по §
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

ОНС Михайловград Протокол /обр. 16/ от
31.01.83 г.

Монтана / Вършец /
ОНС Михайловград гр.Вършец / Адрес:
чл. 9 от ЗДС, чл. 147,
Протокол /обр. 16/ от
кв. "Горна кресна" кв. т. 6 от ППЗДС;
31.01.83 г.
73 УПИ: І

2 бр. апартаменти в Жил. блок № 10/ДЖБ № 2 - по стара номерация/, целият застроен върху
201 кв.м, 5-етажен, конструкция - МсбЖ, год. на постр. 1983 г,а именно:
- АПАРТАМЕНТ № 21 на ІІІ етаж - 61 кв.м, съст. се от хол, кухня, спалня и сервизни
помещения;
- АПАРТАМЕНТ № 22
на ІV ет. - 61, съст. се от хол, кухня, спалня и сервизни
помещения;
- принадлеж. им 2 бр. мазета, всяко от по 5,06 кв.м, както и съответните ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж;

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

Ведомствен жил. блок със застр. площ - 214 кв.м, на 4 ет., констр. - МсбЖ, год. на постр. 1970 г., в т.ч.:
- 4 бр. двустайни апарт., всеки от 65,33 кв.м, съст. се от хол, кухня, дневна, спалня и серв.
помещение;
- 4 бр. едностайни апарт., всеки от 52,81 кв.м, съст. се от дневна, кухня, спалня и сервизно
помещение;

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

продължава в раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 282 /
28.07.2000

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
/балнеоложки
комплекс/ кв. 76
УПИ: I по плана на
града

СТОЛ /БИВШЕ КАЗИНО/:
сграда, състояща се от столова, кухня и мазета
чл. 9 от ЗДС, чл. 147,
т. 6 от ППЗДС;

- застроена площ - 500 кв.м
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна
- година на построяване - 1937 г.

БАНСКО ЖИЛИЩЕ:

№ 278 /
28.07.2000

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
/парк/ по плана за
земеразделяне кв.
УПИ:

чл. 9 от ЗДС, чл. 147,
т. 6 от ППЗДС;

- застроена площ - 300 кв.м
- етажност - 1 ет.+ тавански жилищни помещения;
- конструкция - ПМС;
- година на построяване - 1922 г.
ведно с правото на строеж върху общински терен

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

/виж раздел 13 ЗАБЕЛЕЖКИ/

ГАРАЖИ:
№ 284 /
28.07.2000

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: II по
плана на града

чл. 9 ЗДС; ; чл. 147,
т. 6 от ППЗДС

сграда с 9 бр. гаражни клетки
- застроена площ - 300 кв.м
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна
- година на построяване - 1977 г.

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /РАБОТИЛНИЦА/:
№ 283 /
28.07.2000

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: II по
плана на града

чл. 9 ЗДС; ; чл. 147, т.
6 от ППЗДС

- застроена площ - 300 кв.м
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна
- година на построяване - 1981 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНОКУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.1996 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНОКУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.1996 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 280 /
28.07.2000

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
/балнеоложки
комплекс/ кв. 76
УПИ: I по плана на
града

СГРАДА ПАРОКОТЕЛНО:
чл. 9 от ЗДС, чл. 147,
т. 6 от ППЗДС;

- застроена площ - 357 кв.м
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна с метална покривна констр.
- година на построяване - 1910 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

РАБОТНИЧЕСКИ СТОЛ:

№ 279 /
28.07.2000

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
/парк/ по плана за
земеразделяне кв.
УПИ:

чл. 9 от ЗДС, чл. 147,
т. 6 от ППЗДС;

- застроена площ - 60 кв.м
- етажност - 1 ет.
- конструкция - паянтова;
- година на построяване - 1922 г.
ведно с правото на строеж върху общински терен

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

/виж раздел 13 ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 281 /
28.07.2000

№ 286 /
31.07.2000

№ 285 /
31.07.2000

№ 290 /
31.07.2000

104

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
чл. 9 от ЗДС, чл. 147,
/балнеоложки
т. 6 от ППЗДС;
комплекс/, пл. № 1038
кв. 76 УПИ: I

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: II по
плана на града

чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 4
от ЗДС;

104

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: балнеоложки к-с кв.
76, част от пар. ІІІ по
чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл.
действащия план на
9 от ЗДС, чл. 147, т. 6
града /пар. VІ и VІІ,
от ППЗДС;
кв. 7 по плана от 1905
г., пл. № 949 в кв. 2
по плана от 1969 г./
кв. УПИ:

78

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Берковица /
Заповед № РД-12гр.Берковица / Адрес:
476/27.12.1990 г. на
кв. 133 УПИ: XI
ОбНС - Берковица,
Протокол /обр. 16/ от
04.01.1991 г.

РАДИОУРЕДБА - сграда, състояща се от две стаи с бетонна тераса за естрада
- застроена площ - 37,50 кв.м
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна
- година на построяване - 1986 г.

"ХИМКО" АД - гр. Враца

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1 / 15.01.96 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНОДиспечерски пункт с експлоатационно-разпределите. система за термоминерални води:
КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ 1. Сграда дисп. пункт - застр. площ - 50 кв. м, етажност - 1 ет., конструкция - МС, год. на
поделение на Санаторно - курортно
постр. 1981;
управление към Министерство на
2. Експлоатационно - разпред. с-ма за термоминерални води - главно автоматично
здравеопазването, на основание
разпределително табло, Бункерна помп. станция № 3 и БПС № 4 към сондажи на минерална
Приемно - предавателен Протокол от
вода № 3 и № 4, водопровод с шахти с ел. задвижки от сондажи №№ 3 и 4, до резервоар 500
01.10.96 г. м/у "ХИМКО" ЕАД - Враца
куб.м на Профилакториум на "ХИМКО" АД -гр. Враца, както и отклонение на водопровода
и СКК - Вършец, ПМС № 1 /
до Санаториум № 3 на СКК - Вършец /санаториума е актуван с отделно АДС/
15.01.1996 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж. раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Правно основание:Имотът се
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН на Детско диабетично училище - сграда - пристройка към Вила
управлява от САНАТОРНО"Вапцаров":
КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
- застроена площ - 135 кв.м
управление към Министерство на
- етажност - 1 ет.
здравеопазването, на основание ПМС
- конструкция - МЖ
№ 1 / 15.01.1996 г. и Правилника за
ведно със съответното право на строеж върху терен - частна собственост /виж раздел 5/
устройство и дейността на СКУ.

ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ:
Сграда - застроена площ 160,12 кв.м, (РЗП - 480,36 кв.м), етажност - 3 ет., конструкция МЖбЖ, година на построяване - 1991 г.
ведно с
правото на строеж в/у държавен терен (урегулиран пар. IX) в размер на 2500 кв.м;

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр. 21,
парт. № 3.

№ 289 /
31.07.2000

№ 291 /
31.07.2000

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Милодраг Ангелов Симов и 1. Терен /дворно място/ от 782 кв.м;
Зап. № 773/04.08.80 г.
Пенка Митова Симова от гр. 2. Административна сграда - застроена площ 97 кв.м етажност - 1 ет., конструкция масивна,
на СП"ВиК" - София
Бойчивочи, обл. Монтана
година на построяване - 1972 г.;
и Акт №54/30.09.80 г.
за приемане и предав.
на осн. средства

78

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. "Огоста"
кв. 13 УПИ: V

78

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Берковица /
15а от ЗППДОбП; П - ТКЗС "Г. Димитров" - гр. гр.Берковица / Адрес:
л от 22.09.71 г. на
гр. Берковица - на терена
кв. 79 УПИ: IX
комисия по § 85 от
ППЗПИНМ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр. 21,
парт. № 3.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
1. Терен от 1650 кв.м, включен в пар. IX, кв. 79 по плана на гр. Берковица;
2. Администрат. сграда - застроена площ 69 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
година на построяване - 1963 г.
3. Стопанска сграда - 77 кв. м, 1 ет., масивна, 1960 г.

с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
2047/1991 г.,
вписано в Регистъра на търговските
дружества том 2, стр. 21, парт. № 3.

"РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ"
ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 288 /
31.07.2000

№ 287 /
31.07.2000

№ 165 /
01.08.2000

60

104

71

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
стопански двор кв. 1
УПИ: ІX по плана на
града

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

чл. 148, ал.1 и ал.3 от
ППЗДС, §15а на
ЗППДОбП; Протокол
от 26.04.1998 г. за
МТС - Вършец
приемане и предаване
на осн. средства от
стоп. двор

чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 4
от ЗДС;

на терена - Иван П. Куртин,
Коцо Кцинов Танкийски,
Апостол Г. Апостолов,
Петър Първ. Петров, Елена
М. Ананиева, Никола Г.
Прусийски, Иванка Ив.
Евстатиева и Георги
Миронов, Санко М. Радулав,
Николина Христова, Милан
Захариев, ТКЗС - с.
Комощица, Иван Г. Драгиев,
Анка К. Бошнакова, Тенко
М. Вельов;
на сградата - Комитет за
отдих и туризъм - ПМС
10/1973 г.

чл. 148 от ППЗДС, чл.
ДФ "Копрен" 17а и §15а от
Михайловград
ЗППДОбП

БРИГАДЕН СТАН - ГР. ВЪРШЕЦ
към Техническа база гр. Вършец

на основание Разпореждане на МС №
5/06.02.1992 г. и приложение 94 към
него, Заповед №№ РД-41983/17.12.1999 г. и РД-41402/12.05.2000 г. на Министъра на
земеделието и горите и с решения на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
1258/1992 г., №46, том 3, стр. 51 в
Регистъра на търговските дружества.

1. Терен - 11,6 дка
2. Ремонтна работилница с навес /гараж/ - застроена площ 408 кв.м, етажност - 1 ет,
конструкция - МС, год. на построяване - 1982 г.;

СЕНАТОРИУМ № 3:
1. Терен - 9 874,5 кв.м;
2. Почивен дом с обща застр. площ от 3 235 кв.м, конструкция - МсбЖ, год. на построяване
1969 г., състояща се се от 5 бр. свързани помежду си блока:
- жилищен - 3 ет., застр. площ 868 кв.м, РЗП - 2604 кв.м
- жилищен - 5 ет., ЗП - 405 кв.м, РЗП - 2025 кв.м
- медицински - 2 ат., ЗП - 682 кв.м, РЗП - 1364 кв.м
- балнеолечебница - 1 ет., ЗП - 552 кв.м
- хранителен блок - 1 ет., ЗП - 638 кв.м;

І-ви етаж - малко крило със застр. площ 195,24 кв.м от 4 - ет. администрат. сграда,
конструкция - МсбЖ, постр. - 1971 г., състоящо се от:
- шест стаи с обща полезна площ 114,85 кв.м;
- складово помещение - 9,26 кв.м;
- санитарен възел - 15,06 кв.м;
- коридор - 31,73 кв.м;
/общо полезна площ - 170,90 кв.м/
както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж в/у
държ. терен

Правно основание:Имотът се
управлява от САНАТОРНО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС - ВЪРШЕЦ поделение на Санаторно - курортно
управление към Министерство на
здравеопазването, на основание ПМС
№ 1/15.01.1996 г. и Правилника за
устройство и дейността на СКУ.

виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

"КОПРЕН" ЕАД - ГР. МОНТАНА
впис. Регистъра на търг. дружества под
№ 62, том 25, стр. 251 по ф.д. №
543/1998 г.

№ 295 /
07.09.2000

№ 294 /
07.09.2000

№ 293 /
07.09.2000

№ 292 /
07.09.2000

№ 297 /
07.09.2000

№ 296 /
07.09.2000

№ 301 /
07.09.2000

№ 304 /
07.09.2000

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. XXXXI по
коригирания
парцеларен план на
Стопански двор
"БФЖ - кравеферма I
район" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Протокол от
ТКЗС гр. Вълчедръм - на
18.08.1994 г. за
подобренията
приемане на
парцеларен план и
одобрена корекция на
плана от 01.08.2000 г.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. XI по
коригирания
парцеларен план на
Стопански двор
"БФЖ - кравеферма I
район" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Протокол от
ТКЗС гр. Вълчедръм - на
18.08.1994 г. за
подобренията
приемане на
парцеларен план и
одобрена корекция на
плана от 01.08.2000 г.

101

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Чирипните" /стоп.
от ППЗСПЗЗ;
двор № 2/ кв. УПИ:

ТКЗС гр. Медковец - на
сградата

101

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Чирипните" /стоп.
от ППЗСПЗЗ;
двор № 2/ кв. УПИ:

ТКЗС гр. Медковец - на
сградите

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. IV по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стоп. двор "Свине - III
район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобренията

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. XXII по чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор "БСД, БТЗ, от ППЗСПЗЗ;
БФЖ кравеферма II
район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобрението

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. IV по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стоп. двор "АТП" кв.
УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобрението

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. XIX по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стоп. двор "АТП" кв.
УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобренията

Стопански терен - 1 083 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към 1/5 сграда - Навес склад за зърно и зърноплощадка, бивша собственост
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 3 220 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към 4/5 сграда - Навес склад за зърно и зърноплощадка, бивша собственост
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 800 кв.м
/прилежащ терен към селскостопански склад, бивша собственост на организация по § 12
ПЗР от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 5 635 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към склад, хамбар и навес, бивша собственост на организация по § 12 ПЗР
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 900 кв.м
/прилежащ терен към каптажна шахта, вкл. кладенец, б.с. на организация по §12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 637,3 кв.м
/прилежащ терен към сграда - Кантар нов, б.собственост на организация по §12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 677,7 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към сграда караулно, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 787 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към автомивка и сондажен кладенец, б. собственост на организация по § 12
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
от ПЗР на ЗСПЗЗ/

№ 303 /
07.09.2000

№ 302 /
07.09.2000

№ 300 /
07.09.2000

№ 299 /
07.09.2000

№ 298 /
07.09.2000

№ 307 /
12.09.2000

№ 306 /
12.09.2000

№ 305 /
12.09.2000

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. XI по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стоп. двор "АТП" кв.
УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобрението

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. VIII по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стоп. двор "АТП" кв.
УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобрението

40

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. III по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стоп. двор "АТП" кв.
УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобрението

105

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: стоп. двор II
от ППЗСПЗЗ;
район БТЗ; кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобрението

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: пар. V по
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
парцеларния план на
от ППЗСПЗЗ;
стоп. двор "Свине - III
район" кв. УПИ:

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобрението

90

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крапчене / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Ливадски
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Предприятие за обсл.
дейности /ПОП/ Монтана на подобренията

90

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Николово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Садиняка" кв. УПИ:

Предприятие за обсл.
дейности /ПОП/ Монтана на подобренията

100

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
масив № 10, парц. № ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
3 в местността "Радин от ППЗСПЗЗ;
гроб" кв. УПИ:

ТКЗС "Берковска малина" Берковица - на сградата

40

Стопански терен - 389,3 кв.м
/прилежащ терен към водна кула, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1409,5 кв.м
/прилежащ терен към контролно - измервателен пункт, б. собственост на организация по §
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 1885 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към гараж за товарни автомобили, бивша собственост на организация по §
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 5 960 кв.м
/прилежащ терен към складове за фураж №№ 9, 10 и 11, бивша собственост на организация
по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 9 057 кв.м
/прилежащ терен към сгради - свинарник за угояване, свинарници за свине майки - 2 бр.,
склад смески и караулно, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 7 411 кв.м
/прилежащ терен към сгради от бригадирска база на ПОД - Монтана - организация по § 12
от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 11 161 кв.м
/прилежащ терен към сгради от бригадирска база на ПОД - Монтана - организация по § 12
от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1227 кв.м
/прилежащ терен към склад, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № РД-14-50 / Дата:15.5.2011
г. - изцяло отписан

ПЛОЩАДКА № 2:

№ 309 /
13.09.2000

106

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес:
кв. 22 УПИ: I по
плана на града

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Тракторно Ремонтен завод
П-л № 18 от
№ 4 - с. Брусарци
11.12.1962 г. на ИК
на ОбНС с. Брусарци

1. Терен с обща площ 97 130 кв.м;
2. Комплексна сграда /компресорно, мех. цех и администрация/ - застр. площ 2251 кв. м,
етажност - 3 ет.,конструкция - МсбЖ, год на постр. - 1955 г.;
3. Сграда пласм. и караулно - 278 кв.м, 1 ет, МЖ, 1974 г.;
4. Кантар - 120 кв.м, 1 ет., МС, 1967 г.;
5. Сграда електрокари - 129 кв.м, 1 ет, МС, 1966 г.;
6. Дизелова ел. централа - 207 кв.м, 1 ет, МсбЖ, 1966 г.;
7. Парова централа - 305 кв.м, 1 ет., МсбЖ, 1972 г.;
8. Сграда трафопост - застр. площ 111 кв. м, 1 ет., масивна конструкция, постр. 1972 г.;
9. Склад резервини части - 1090 кв.м, 1 ет., МС, 1956 г.;
10. Пресов цех - 720 кв.м.; 1 ет., МС, 1960 г.;
11. Навес отопл. материали - 375 кв. м, 1 ет., 1963 г.;
12. Навес демонт. линия - 120 кв.м, 1 ет., метална констр., 1985 г.;
13. Навес монт. линия - 100 кв.м, метална констр., 1985 г.;
14. Гараж автомобили - 531 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.;
15. Цех "Редуктори" - 490кв.м, 1 ет., МС, 1987 г.;
16. Сграда леярна и чист. на отливки - 815 кв.м, 1 ет., МС, 1967 г.;
17. Цех верижни трактори - 1000 кв.м, 1 ет., МсбЖ, 1980 г.;
18. Цех "Демонтаж ходова с.ма" 1000 кв.м, МсбЖ, 1965 г.;
19. Цех "Възстановяване" - 720 кв.м, 1 ет., МсбЖ, 1969 г.;
20. Склад "Двигатели" - 1800 кв.м, 1 ет., МсбЖ, 1980 г.;
21. Ковашко помещ. - 160 кв.м, 1 ет., МсбЖ, 1974 г.;
22. Жилищна сграда /8 бр. апартаменти/ - 288 кв.м., 2 ет., МсбЖ, 1956 г.;
23. Културен дом със столова - 527 кв.м, 2 ет., МС, 1964 г.;
24. Сграда тоалетна - 44 кв.м, 1 ет., масивна, 1974 г.;

"РЕМЗА" ЕООД - ГР. БРУСАРЦИ
с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 2445/1992 г., впис. в
Регистъра на търговските дружества
под № 80, т. 4, стр. 11.

Г.л експерт:

№ 310 /
13.09.2000

№ 308 /
13.09.2000

№ 311 /
15.09.2000

СКЛАДОВА БАЗА:

107

Монтана / Монтана /
с.Трифоново / Адрес: чл. 2, ал. 2, т. 2 от
в местността
ЗДС;
"Тръпката" кв. УПИ:

106

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Брусарци /
Заповед № XI МЗХП - ПТУ по ремонт на
гр.Брусарци / Адрес:
2058/06.08.1974 г. на селскостопански машини кв. 1а УПИ: II по
МЗХП и Протокол от Брусарци
плана на града
31.08.1974 г. за
приемане на осн.
средства

108

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
кв. УПИ:

МО - СЕПНИ гр. Плевен
/Поделение № 18810/

1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 28009 кв.м
2. Складове - 3 бр. еднотипни сгради, всяка от които със застр. площ 432 кв. м, на 1 етаж,
сглобяема панелна конструкция, год. на построяване - 1989 г.

1. Терен с обща площ 56 800 кв.м;
2. Сграда учебни занимания - застр. площ 480 кв., етажност - 1 ет., конструкция - МС, год.
на постр. - 1974 г.;
3. Рем. работилница - 672 кв.м, 1 ет., МС, 1974.;
4. Адмистр. техническа - 242 кв.м, 2 ет., МС, 1974 г.;
5. Склад № 7 за материали - 1080 кв.м, 1 ет, МС, 1984 ;
6. Закусвалня - 122 кв.м, 1 ет., МЖ, 1978 г.;
7. Тоалетна - 10 кв.м, 1 ет., МС, 1979 г.;

ИЗРАВНИТЕЛ "СОВАТА - Големия":
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ПЗР на ЗППДОбП;

ТКЗС - Лехчево

- обем - 8 500 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1963 г.;

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-2/24.02.1987 г. на
Комисията за земята към МС, Акт №
10 от 30.03.1987 г. за въвеждане във
владение и приемателнопредавателени Протоколи от
05.08.1991 г. и от 25.11.1999 г.,
имотът се управлява от СЛУЖБА
"ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" към
Министерство на отбраната.

"РЕМЗА" ЕООД - ГР. БРУСАРЦИ
с решение на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 2445/ 1992 г., впис. в
Регистъра на търговските дружества
под № 80, т. 4, стр. 11.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение № 453/
19.05.1994 год. на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 312 /
15.09.2000

108

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
в местността
Чокойското - имоти
№№ 000006 и 000202
в землище с. Крива
Бара с ЕКНМ 39743 и
имоти №№ 000006 и
000093 в землище с.
Княжева махала с
ЕКНМ 37397 кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
на ЗППДОбП;
Протокол за приемане
(обр. 26) от 1416.01.1967 г.

ИЗРАВНИТЕЛ "ЦАНКОВ ДОЛ"
- обем - 102 000 куб.м;
- конструкция - земно-насипна, необлицован;
- год. на построяване - 1967 г.;

виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

ИЗРАВНИТЕЛ НА КАНАЛ 2-Г-5:
№ 313 /
15.09.2000

108

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение № 453/
19.05.1994 год. на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.

Монтана / Брусарци / чл. 148, ал. 1 от
с.Крива бара / Адрес: ППЗДС, § 15а от ПЗР
кв. УПИ:
на ЗППДОбП;

- обем - 25 000 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1973 г.;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение № 453/
19.05.1994 год. на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 315 /
15.09.2000

108

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от ППЗДС; § 15а от
/ с.Мокреш / Адрес:
ПЗР на ЗППДОбП;
кв. УПИ:
Протокол /обр. 26/ от
28.12.1970 г.

ИЗРАВНИТЕЛ НА КАНАЛ 5-С-1:
- обем - 10 000 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1970 г.;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение № 453/
19.05.1994 год. на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

ИЗРАВНИТЕЛ НА КАНАЛ Р-7:
№ 314 /
15.09.2000

108

Монтана / Вълчедръм чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ с.Мокреш / Адрес:
от ППЗДС; § 15а от
кв. УПИ:
ПЗР на ЗППДОбП;

- обем - 20 000 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1968 г.;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение № 453/
19.05.1994 год. на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 318 /
15.09.2000

№ 317 /
15.09.2000

108

108

1. Кантон "Гелова могила":
- застроена площ - 15,75 кв.м;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- год. на построяване - 1980 г.;
2. Изравнител "Гелова могила".;
- обем - 12 000 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1969 г.;

Монтана /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Бойчиновци /
от ППЗДС; § 15а от
с.Лехчево / Адрес: кв.
ПЗР на ЗППДОбП;
УПИ:

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
кв. УПИ:

ИЗРАВНИТЕЛ "СОВАТА - Новия /малкия/":
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ПЗР на ЗППДОбП;

- обем - 4 000 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1963 г.;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 год. на Окръжен Съд
гр. Монтана по ф.д. № 453/1994 год.

виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение № 453/
19.05.1994 год. на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 319 /
15.09.2000
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Монтана /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Бойчиновци /
от ППЗДС; § 15а от
с.Лехчево / Адрес: кв.
ПЗР на ЗППДОбП;
УПИ:

ИЗРАВНИТЕЛ "РАДКОВЕЦ"
ТКЗС - Лехчево

- обем - 8 500 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1966 г.;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 год. на Окръжен Съд
гр. Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 316 /
15.09.2000

№ 320 /
15.09.2000

№ 322 /
15.09.2000

108

108

108

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ПЗР на ЗППДОбП;
Протокол за приемане
за експлоатация от
20.01.69 г.

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от ППЗДС; § 15а от
Бойчиновци /
ПЗР на ЗППДОбП;
с.Лехчево / Адрес: кв.
Протокол /обр. 16/ от
УПИ:
31.12.1969 г.

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес: кв.
УПИ:

ИЗРАВНИТЕЛ "ЧЕРВЕНИ ЛОКВИ":
- обем - 2 500 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1968 г.;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение № 453/
19.05.1994 год. на Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

ИЗРАВНИТЕЛ "КЪРВАНЕЦА"
ТКЗС - Лехчево

- обем - 7 500 куб. м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1969 г.;

ИЗРАВНИТЕЛ "Изходна шахта ПС Б. Брод - 1":
- обем - 3 500 кум.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1963 г.;

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ПЗР на ЗППДОбП;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 год. на Окръжен Съд
гр. Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 год. на Окръжен Съд
гр. Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 323 /
15.09.2000

№ 321 /
15.09.2000

№ 324 /
15.09.2000

№ 325 /
20.09.2000

№ 327 /
20.09.2000
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чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от ППЗДС; § 15а от
/ с.Мокреш / Адрес:
ПЗР на ЗППДОбП;
кв. УПИ:
Протокол /обл. 16/ от
31.12.1969 г.

108

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели чл. 148, ал. 1 и ал. 3
брод / Адрес: в
от ППЗДС; § 15а от
местността
ПЗР на ЗППДОбП;
"Слатината" кв. УПИ:

108

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
по плана на гр.
Монтана кв. 257
УПИ: III

109

109

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС; § 15а от
ПЗР на ЗППДОбП;
Протокол / обр. 16/ за
приемане от
30.06.1987 г.

ИЗРАВНИТЕЛ НА КАНАЛ Р-2:
- обем - 15 000 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1969 г.;

ИЗРАВНИТЕЛ "СЛАТИНА":
ТКЗС - Лехчево

- обем - 10 000 куб.м;
- конструкция - монолитна облицовка;
- год. на построяване - 1966 г.;

ИЗРАВНИТЕЛ "КОШАРНИК":
- обем - 17 300 куб.м;
- конструкция - монолитна бетонова облицовка;
- год. на построяване - 1987 г.;

АЕРОКЛУБ:
1. Терен с обща площ 73 0404 кв.м /вкл. - летище/;
2. Административна сграда - застр. площ 356 кв.м, етажност - 3 ет., конструкция - МС,
Монтана / Монтана /
година на построяване - 1958 г.;
с.Крапчене / Адрес: в
Министерство на отбраната чл. 148, ал. 1 от
3. Хангар /стар/ . 780 кв. м, 1 ет., МС, 1958 г.;
местността "Ливадски
Регионален център за
ППЗДС, § 15а от ПЗР
4. Хангар /нов/ - 1200 кв.м, 1 ет., МС, 1971 г.;
дол" - имоти №№
прадказармена подготовка
на ЗППДОбП;
5. Битова сграда - 70 кв. м, 2 ет., МС, 1970 г.;
000063, 000020 и
на младежта
6. Склад ГСМ - 100 кв.м, 1 ет., МС, 1970 г.;
000301 кв. УПИ:
7. Автогараж - 162 кв.м, 1 ет., МС, 1970 г.;
8. Караулно помещение - 25 кв.м, 1 ет., МС, 1958 г.;
9. Стартови команден пункт - 9 кв.м, 2 ет., МС, 1976 г.
КОМПЛЕКСНА БАЗА:
1. Терен с обща площ 1850 кв.м /застр. и назастр./;
Монтана / Берковица /
2. Сграда /б. "Дом на отбраната"/ със застр. площ 826 кв.м, констр. - масивна, 1984 г.,
гр.Берковица / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
Министерство на отбраната
състояща се от:
ул. "Страцимировска" ППЗДС, § 15а от ПЗР /У-ние "Предказармена
- учебен корпус на 2 ет. - I-ви ет.: 6 бр. учебни кабинети и 3 бр. гаражи;II-ри ет: 2 бр. закрити
№ 19 кв. 131 УПИ:
на ЗППДОбП;
подготовка на младежта"/
стрелбища;
XIV
- администрат. част на 3 етажа - 8 бр. кабинети, 2 бр. и по 1 бр. сервизно помещение на
всеки етаж;

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 г. Окръжен Съд гр.
Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 год. на Окръжен Съд
гр. Монтана по ф.д. № 453/1994 год.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН МОНТАНА с Решение №
453/19.05.1994 год. на Окръжен Съд
гр. Монтана по ф.д. № 453/1994 год.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

"ВОИНТЕХ ЕООД КЛОН
МОНТАНА" - ГР. МОНТАНА
С Решение № 304/15.04.1999 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
304/1999 г.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/ !

"ВОЙНТЕХ ЕООД КЛОН
МОНТАНА" - ГР. МОНТАНА
С Решение № 304/15.04.1999 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
304/1999 г.
виж раздел /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 326 /
20.09.2000

№ 329 /
27.09.2000

№ 328 /
27.09.2000

№ 330 /
29.09.2000

№ 331 /
03.10.2000

№ 332 /
12.10.2000

Правно основание:Върху имот №
000432 в землището на с. Николово
има следните ограничения: 1.
Електропровод 20 кV. На 10 м от
двете страни до крайните проводници,
или на 11 м от оста на
електропровода, не могат да се строят
сгради и съоръжения и да се засажда
високостеблена растителност. 2.
Електропровод 110 кV. На 20 м от
двете страни до крайните проводници,
или на 24 м от оста на
електропровода, не могат да се строят
сгради и съоръжения и да се засажда
високостеблена растителност.
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
имот № 000732 в
землището на Мала
Кутловица с ЕКНМ
00003, имот № 000004 чл. 148, ал. 1 от
в землище с.
ППЗДС, § 15а от ПЗР
Крапчене с ЕКНМ
на ЗППДОбП;
39503 и имот №
000432 в землището
на с. Николово с
ЕКНМ 51665 кв.
УПИ:

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Превала / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Бабин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Терен, отреден за промишлени нужди - 3 685 кв.м
/свободен терен, отказан за възстановяване/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

110

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Бабин
дол" кв. УПИ:

чл. 18, ал. 1 от ЗДС
във връзка с чл. 63 от Завод "Аналитик" - гр.
ЗС и чл. 10б, ал. 5 от Михайловград
ЗСПЗЗ;

Стопански терен - 8 106 кв.м
/отреден за строителство на производствена сграда/

Правно основание:ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА

111

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Св. Климент
Охридски" № 2 кв.
120 УПИ:

чл. 10, ал. 2 от ЗНП,
чл. 10, ал. 3, т. 2 от
ППЗНП, чл. 2, ал. 2, т.
4 и чл. 3, ал. 1 от ЗДС
; НА № 146, т. II, рег.
924, дело 354/1941 г. Държавна промишлена
на Фердинандски
гимназия "Д. Данов" гр.
Окол. Съд, Реш. №
Михайловград
2313/05.10.1937 г. на
МТ Зап. №
743/09.03.57 г. на Мво на тежката
промишл.

111

чл. 10, ал. 2 от ЗНП,
чл. 10, ал. 3, т. 2 от
ППЗНП, чл. 2, ал. 2, т.
4 и чл. 3, ал. 1 от ЗДС
; Прот. № 15/21.04.71
г. на Съвета по
Монтана / Монтана /
ПИНМ към ОНС
гр.Монтана / Адрес:
СПТУ по автотранспорт - гр. АВТОСЕРВИЗ:
Михайловград,
кв. "Мала Кутловица"
Михайловград
Терен с обща площ 15 840 кв.м;
Удостов. №
кв. 3 УПИ: III
200/16.09.87 г. на
СПТУ по транспорт и
Заповед №
743/09.03.57 г. на Мво на тежката
промишл.

112

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: в
местността "Под
селото" /Стопански
двор № II/ кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

СТРЕЛКОВИ КЛУБ:
1. Терен с обща площ 17 250 кв.м;
Министерство на отбраната 2. Сграда стрелбище с обща застр. площ 329 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - МС,
Регионален център за
година на построяване - 1959 г., състояща се от:
предказармена подготовка за
- склад оръжие - 12 кв.м;
младежта
- 2 бр. стаи - съотв. 16 кв.м и 36 кв.м;
- зала за стрелба - 265 кв.м;

ТМТ "ЮРИЙ ГАГАРИН":
1. Дворно място с обща площ 11 000 кв.м;
2. Сграда работилници - застроена площ 2277 кв.м етажност - 1 ет., конструкция - МС,
постр. 1960 г.;
3. Учебен корпус и канцеларии - 1085 кв.м, МсбЖ, на 3 ет., постр. 1941 г.;
4. Сграда физкулт. салон, учебни кабинети и парокотелно - 326 кв. м, 2 ет., МсбЖ, 1962 г.;
5. Библиотека - 63 кв.м, 1 ет., МЖ, 1962 г.;
6. Сграда учебни кабинети и столова - 325 кв.м, 1 ет., МС, 1962 г.;
7. Сграда тоалетни - 98 кв.м, 1 ет., МС, 1965 г.;
8. Сграда дърводелна, автосервизи и складове - 158 кв.м, 1 ет., МС, 1941 г.;
9. Сграда трафопост - 25 кв.м, 1 ет., МС, 1962 г.;

Стопански терен - 5 019 кв. м

Правно основание:На основание
Заповед № РД-14-42/29.07.97 г. на
Министерство на образованието и
науката, имотът се управлява от:
ТЕХНИКУМА ПО
МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ МОНТАНА към МОН

Правно основание:На основание
заповед № РД-14-42/29.07.97 г. на
Министерство на образованието и
науката, имотът се управлява от:
ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА
И ТРАНСПОРТ - МОНТАНА към
МОН.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към Краварник № 22, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
ЗСПЗЗ/

"ВОИНТЕХ ЕООД КЛОН
МОНТАНА" - ГР. МОНТАНА
С Решение № 304/15.04.1999 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
304/1999 г.
виж раздел 13/ЗАБЕЛЕЖКИ/!

№ 333 /
12.10.2000

№ 334 /
19.10.2000
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54

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
/Стопански двор
"Зърносушилня"/ кв.
УПИ:

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 2 УПИ: III

Стопански терен - 19 171 кв.м

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;

/прилежащ терен към сгради - стопански двор "Зърносушилня", бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

ДФ "Мототехника"
/Автосервиз "Огоста" - гр.
Вършец/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

"МИХАЙЛОВГРАД - АВТО"
ЕООД - ГР МОНТАНА
на основание Решение № 25/30.09.1990
г. на МТУ /с. Приложение № 15 към
него/, Заповед № РД-20-129/29.03.1993
г. на МТ /с. Прилож. № 1/ и Решение
от 31.05.1993 г. на Окръжен Съд
Монтана по ф.д. № 793/1993 г., том 5,
стр. 321, парт. № 33.

Стопански терен - 400 кв.м, представляващ част от пл. № 9, целият от около 610 кв.м;

виж раздел /ЗАБЕЛЕЖКИ/!

54

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
Младеново пл. №№
6529, 6181, 6182, 6183
и 6186 по плана на
града кв. 115 УПИ: IV

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
ДФ "Мототехника"
15а от ЗППДОбП; чл. /Автосервиз "Дунав" - гр.
9 и чл. 68, ал. 4 от
Лом/
ЗДС

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Протокол от
12.10.2000 г.

100

чл. 10 б, ал. 5 от
Монтана / Берковица /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
с.Пърличево / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
в местността
Протокол от
"Градежа" кв. УПИ:
10.07.2000 г.

113

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
/стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"/ от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

113

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
/стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"/ от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

№ 340 /
06.11.2000

113

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
/стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"/ от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 2,03 дка
/прилежащ терен към винарна, б. собств. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 341 /
06.11.2000
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 0,43 дка
/прилежащ терен към сграда кантар, б. собств. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 335 /
26.10.2000

№ 336 /
26.10.2000

№ 337 /
26.10.2000

№ 338 /
06.11.2000

№ 339 /
06.11.2000

Заповед № 54 / Дата:25.02.2005 изцяло отписан;

Незастроен терен - 5404 кв.м, отреден за Контролно - диагностичен пункт на Автосервиз
"Дунав"

Стопански терен - 10 000 кв.м
/прилежащ терен към сграда № 23 - краварник за 130 бр. крави, б. собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 11 000 кв.м
/прилежащ терен към "Склад сеновал с административна сграда", б. собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
14, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗДС,
Заповед № 159 / Дата:09.8.2007 г. имотът се управлява от Министъра на частично отписан
икономиката

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 3,18 дка

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към сграда овцеферма и битова сграда, б. собств. на организация по § 12 от
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 4,49 дка
/прилежащ терен към краварник, пилетарник и бетонова площадка, б. собств. на
организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Част от държавния имот, описан в
раздел 3., а именно - терен в размер на
4000 кв. се води по баланс и е включен
в капитала на ""МИХАЙЛОВГРАД АВТО" ЕООД - ГР. МОНТАНА на
основание Решение № 25/30.09.1990 г.
на МТУ /с Приложение № 15 към
него/, Заповед № РД-20-129/29.03.1993
г. на МТ /с Приложе. № 1 /и Решение
от 31.05.1993 г. на Окръжен Съд
Монтана по ф.д. № 793/1993 г., том 5,
стр. 321, парт. № 33.

№ 343 /
06.11.2000

№ 342 /
06.11.2000

№ 346 /
06.11.2000

№ 345 /
06.11.2000

№ 344 /
06.11.2000

№ 349 /
10.11.2000

№ 348 /
10.11.2000

№ 347 /
10.11.2000

113

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
/стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"/ от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

113

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
/стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"/ от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

113

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

113

Стопански терен - 1,25 дка
/прилежащ терен към каптаж, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 2,05 дка
/прилежащ терен към сграда свинарник с бетонова площадка и летен двор с бет. площадка,
б. собств. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 0,98 дка
/прилежащ терен към сграда развалина, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

113

Монтана / Вълчедръм
/ с.Разград / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
стоп. двор в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Върха"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността "Греда
над село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността "Греда
над село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

28

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларния план на ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стоп. двор
от ППЗСПЗЗ;
"Свинеферма I район"
кв. УПИ: VII

Стопански терен - 1,14 дка
/прилежащ терен към сграда развалина, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 2,58 дка

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към сграда развалина и бетонови площадки, б. собственост на организация
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
по § 12 ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 3 467 кв.м
/прилежащ терен към сграда - силажовместилище, б. собственост на организация по § 12 от
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 73 628 кв.м
Правно основание:Министъра на
/прилажащ терен към сгради - кантар, агрегатно, трафопост, 10 бр. краварници, 5 бр.
земеделието и горите - на основание
свинарници, 2 бр.телчарници, склад, доилна зала и навес, б. собств. на организация по § 12 чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 3565,4 кв.м
ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобренията

/прилежащ терен към сгради - свинарник за 100 бр. свине, свинарник за 40 бр. свине и
сграда развалина, б. с. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 350 /
10.11.2000

114

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
гр.Лом / Адрес: кв. 20 от ППЗДС, чл. 17а и §
и кв. 257 УПИ: IX
15а от ЗПППДОП;

1. Терен с обща площ 299 380 кв.м /застр. и незастр./
2. Рем. механ. работилница . застр. площ 1600 кв.м, етажност - 1 ет., констр. - МС, год. на
постр. - 1949 г.;
3. Баня - 816 кв. м, 1 ет., ПМС, 1945 г.;
4. Сграда МКОТ - 900 кв.м, 2 ет., ПС, 1947 г.;
5. Сграда СЕО - 270 кв.м, 2 ет., МС, 1947 г.;
6. Сграда СЕО /нов кей/ - 367 кв.м, 2 ет., МС, 1967 г.;
7. Сграда старо у-ние - 310 кв.м, 2 ет., МС, 1930 г.;
8. Склад № 1 /Митница/ - 4474 кв.м, 1ет., ПС, 1925 г.;
9. Склад № 9 - 3000 кв.м, 1 ет., консултация - ПМС, година на построяване - 1951 г.;
10. Склад № 10 - 2736 кв.м, 1 ет., МС, 1961 г.;
11. Склад № 3 - 2400 кв. м, 1 ет., метална констр., 1974 г.;
12. Склад № 4 - 800 кв.м, 1 ет., метална констр., 1974 г.;
13. Сграда Деспред - 306 кв.м, 1 ет., ПМС, 1926 г.;
14. Склад ГО - 370 кв.м, 1 ет., МС, 1977 г.;
15. Клозет № 1 - 19 кв.м, 1 ет., МС, 1958 г.;
16. Клозет № 2 - 21 кв.м, 1 ет., ПМС, 1926 г.;
17. Тоалетна - 19 кв.м, 1 ет., МС, 1988 г.;
18. Сграда градинар - 16 кв.м, 1 ет., ПС, 1987 г.;
19. Павилион - 24 кв.м, 1 ет., метална констр., 1982 г.;
20. Диагностичен пункт - 302 кв.м, 1 ет., ПМС, 1960 г.;
21. Машинно акумулаторно - 36 кв.м, 1 ет., МС, 1959 г.;
22. Сграда нов кей - 72 кв.м, 1 ет., МС, 1970 г.;
23. Сграда ПУЦ - 93 кв.м, 1 ет., МС, 1963 г.;
24. Трафопост - 103 кв.м, 1 ат., МС, 1968 г.;
25. Трафопост - 104 кв.м, 1 ет., МС, 1972 г.;
26. Локомотивно депо - 126 кв.м, 1 ет., ПМС, 1963 г.;
27. Противопожарно депо - 13 кв.м, 1 ет., МС, 1973 г.;
28. Сграда автокантар - 96 кв.м, 1 ет., ПМС, 1963 г.;
29. Книжарница /б. мотовелогараж/ - 92 кв.м, 1 ет., МС, 1987 г.;
30. Метален гараж - 38 кв.м, 1 ет., МС, 1977 г.;
31. Склад за течно гориво - 38 кв.м, 1 ет., МС, 1960 г.;
32. Караулна кабина - 6 кв.м, 1 ет., МС, 1986 г.;
33. Склад Дъгообразен - 317 кв.м, 1 ет., метална констр., 1992 г.;
34. Гараж автомобили - 107 кв.м, 1 ет., ПС, 1997 г.;
35. Маш. Акумулаторно - 22 кв.м, 1 ет., М, 1980 г.

"ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС ЛОМ" ЕАД - гр. Лом
на основание Заповед № ТД-I-7 от
15.06.2000 г. на Министъра на
транспорта и съобщенията и Решение
№ 1448/26.06.2000 г. на Окръжен Съд
Монтана по ф.д. № 1448/1991 г.

Гл. експерт отдел "Държ. собственост":

№ 351 /
10.11.2000

№ 352 /
10.11.2000

№ 357 /
10.11.2000

№ 356 /
10.11.2000

№ 358 /
10.11.2000

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността "Греда
над село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 12 857 кв. м

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността "Греда
над село" кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Палански път" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 921 кв.м

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 12 153 кв.м

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Палански път" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 678 кв.м

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Палански път" кв.
УПИ:

115

Стопански терен - 6 708 кв.м
/прилежащ терен към кокошарник и склад за фураж, б. собств. на организация по § 12 от
ЗСПЗЗ/

/прилажащ терен към 4 бр. свинарници, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

/прилежащ терен към сгради - кошове, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/негодна за възстановяване земя, неприлежаща към сгради на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/ чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

/прилежащ терен към сграда, б. собств. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 355 /
10.11.2000

№ 354 /
10.11.2000

№ 353 /
10.11.2000

№ 369 /
13.11.2000

№ 368 /
13.11.2000

№ 366 /
13.11.2000

№ 365 /
13.11.2000

№ 367 /
13.11.2000

№ 359 /
13.11.2000

№ 363 /
13.11.2000

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Палански път" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Палански път" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Палански път" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

115

Стопански терен - 828 кв.м
/прилежащ терен към автомивка, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Стопански терен - 7 838 кв.м

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към склад с приемна за зърно, зърносушилна и складове, б. собственост на
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 4 256 кв.м
/прилежащ терен към сграда кош, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
пар. II по парцеларния ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
план на Стп. двор № 1 от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 2 836 кв.м
/прилежащ терен към сграда Доилна зала, б. собств. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
пар. I по парцеларния ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
план на Стоп. двор № от ППЗСПЗЗ;
1 кв. УПИ:

Стопански терен - 1010 кв.м
/прилежащ терен към сгради - осеменит. Станция и склад б. с. на организация по § 12 от
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Стопански терен - 2 106 кв.м
/прилежащ терен към свинеферма, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Фондовете" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 92 кв.м
/прилежащ терен към трафопост, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
пра. V по парц. план
на стоп. двор
"Птицеферма" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 11 505 кв.м
/прилежащ терен към кокошарник, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Фондовете" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 2 697 кв. м
/прилежащ терен към склад, тоалетна и варница, б. собственост на организация по § 12 от
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Фондовете" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 9 647 кв.м
/прилежащ терен към гараж и бетонова площадка, б. собственост на организация по § 12 от
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 364 /
13.11.2000

№ 362 /
13.11.2000

№ 361 /
13.11.2000

№ 360 /
13.11.2000

№ 370 /
13.11.2000

№ 371 /
13.11.2000

№ 373 /
13.11.2000

№ 372 /
13.11.2000

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Фондовете" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 5 352 кв.м
/прилежащ терен към рем. работилница, б. собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Фондовете" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 1 232 кв. м
земеделието и горите - на основание
/обслужваща площадка на сгради от стоп. двор, б. собств. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Фондовете" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 668 кв.м
/прилежащ терен към колиен кантар, автомивка и ППТ, б. собств. на организация по § 12
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Фондовете" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 059 кв.м
/прилежащ терен към занаятчийска работилница, б. собственост на организация по §12 от
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
парц. XII по парц.
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
план на Стоп. двор № от ППЗСПЗЗ;
1 кв. УПИ:

Стопански терен - 952 кв.м
/прилежащ терен към площадка боксове, б. собств. на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
пар. II по парц. план
на стопански двор
"Ремонтна база" кв.
УПИ:

Стопански терен - 5375 кв.м
/прилежащ терен към сграда бензиностанция и сграда ГСМ - развалина, б. собст. на
организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

117

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: Стопански
от ППЗСПЗЗ;
двор "БТЗ" кв. УПИ:

Стопански терен - 20 101 кв.м
/прилежащ терен към сграда - рем. работилница, администрат. сграда, 8 бр. сушилни, 6 бр.
складове, ГСМ - резервоари, котелно с баня, караулно, кантар, магазин и 2 бр. складове, б.
собственост на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
пар. V по парц. план
на стопански двор
"Ремонтна база" кв.
УПИ:

Стопански терен - 1 125 кв.м
/прилежащ терен към сгради - рем. работилница, котелно и железарска р-ца, б. собственост
на организация по § 12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

ТКЗС гр. Вълчедръм - на
подобренията

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 374 /
17.11.2000

№ 380 /
14.12.2000

№ 379 /
14.12.2000

№ 376 /
22.12.2000

№ 375 /
22.12.2000

№ 378 /
22.12.2000
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул. "Христо Ботев"
№ 56 пл. № 580 по
сегадействащия
кадастрален план на
гр. Монтана, одобрен
със Заповед №
570/10.04.1990 г.
/пл. № 580 в кв. 70 по
плана на града от
1956 г. кв. УПИ:

чл.2, ал.2, т.2, чл.5,
ал.1 и чл. 9 от Закона "Огоста автотранспорт"
за държавната
ЕООД - гр. Монтана
собственост;

Правно основание:На основание
Заповед № РД-09-26/02.06.1997 г. на
Министъра на транспорта и Протокол
от 31.07.97 г. за предаване и приемане
Част от 4-етажна администрат. сграда със застр. площ 161 кв.м, конструкция - МсбЖ,
на собственост в/у недвижим имот,
постр. 1968 г.,както следва:
имотът е предоставен за управление
целият II-етаж - 10 бр. стаи, коридор,тоалетни и стълбищна площадка - застр. площ 161 кв.м
на У-НИЕ "ДЪРЖАВНА
както и: съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж;
АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ"
/ДАИ/ - РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ
МОНТАНА към МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА

120

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ,
чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 5, "Монтпроект" ЕООД - гр.
бул. "Ал.
ал. 1 и чл. 17 от ЗДС; Монтана
Стамболийск" № 12
кв. 157 УПИ: III

Целият IV- етаж от 5-етажна административна сграда със застроена площ 320,43 кв.м,
конструкция МсбЖ, година на построяване - 1976 г., ведно със съответните идеални части
от общите на сградата и от правото на строеж върху държавен терен в размер на 991 кв.м

93

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, § 15а от ПЗР
Монтана / Монтана /
на ЗППДОбП;
Териториален
гр.Монтана / Адрес:
съвместни заповеди информационно ул. "Н. Вапцаров" № 2
№ 60 от 25.03.1993 г. изчислителен център
кв. 339 УПИ:
и № 56 от 24.02.95 г.
на МФ, МП и НСИ

РАЙОНЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР :
1. Терен с обща площ 6874 кв.м;
2. Част от сграда, цялата със застр. площ 1398 кв.м, конструкция - МЖ, построена 1974 г.,
състояща се от ниско /2-ет./ и високо /4-ет./ тяло, както следва:
- цялото 2-етажно тяло;
- от 4-етажно тяло - I-вия етаж без стая 1-б /собственост на МФ/и целият II-ри етаж, както и
45% ид. части от общите части на 4-етажно тяло;

119

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. V по
парцеларния план на чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Зърнено - фуражно
стоп. двор "БДЖ и
ППЗДС, §15а на
предприятие - гр. Лом
Кравеферма I-ви
ЗППДОбП;
район" в землището
на гр. Вълчедръм кв.
УПИ:

1. Терен с обща площ 886,2 кв.м;
2. Автокантар с лаборатория - застр. площ 110 кв. м, конструкция - МС, година па
построяване - 1982 г.;

119

Монтана / Вълчедръм чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Зърнено - фуражно
/ гр.Вълчедръм /
ППЗДС, §15а на
предприятие - гр. Лом
Адрес: кв. 34 УПИ: ЗППДОбП;

1. Терен от 968 кв. м /част от пл. № 81 в кв. 34 по плана на гр. Вълчедръм/;
2. Склад за зърно - застроена площ 968 кв.м, етажност - 1 ет, конструкция - МС, година на
построяване - 1951 г.;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
пар. XII по парц. план ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
на Стоп. двор №1 кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 4266 кв.м
/прилежащ терен към краварник, б. собств. на организация по §12 от ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание
Разпореждане на МС № 21/20.05.98 г.
и Заповед № 2190/16.11.99 г. на
Министъра на регион. развитие и
благоустройството, имотът е
предоставен за управление на
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕРЕН
КОНТРОЛ -гр. Монтана към МРРБ.

ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ АД - КЛОН
МОНТАНА
с. Решение от 14.07.1992 г. на Окръжен
Съд Монтана по ф.д. № 1102/1992 г.,
т.1, стр. 131, парт. № 14.

"ЗЛАТИЯ" ЕООД - ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ
на основание Разпореждане на МС №
176/05.09.1991 г., с решения на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
2035/1992 г., парт. № 51, том 3, стр.
101 в Регистъра на търговските
дружества.

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

№ 377 /
22.12.2000

№ 381 /
27.12.2000

№ 385 /
27.12.2000

№ 384 /
27.12.2000

№ 383 /
27.12.2000

№ 382 /
27.12.2000

№ 387 /
28.12.2000
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Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. X по
парцеларния план на чл. 148, ал.1 и ал.3 от
Зърнено - фуражно
стоп. двор "БДЖ и
ППЗДС, §15а на
предприятие - гр. Лом
Кравеферма I-ви
ЗППДОбП;
район" в землището
на гр. Вълчедръм кв.
УПИ:

1. Терен с обща площ 2071,3 кв.м;
2. Метален навес - застроена прощ 900 кв.м, метална конструкция, година на построяване 1987 г.;

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен 7 575 кв.м
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към тютюносушилни - 8 бр., бивша собственост на организация по § 12 от земеделието и горите - на основание
ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

100

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Беговски ливади" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 323 кв. м
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към селскостопански складове, бивша собственост на организация по § 12 земеделието и горите - на основание
от ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

100

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Беговски ливади" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 68 кв.м
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към ел. табло, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

100

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Беговски ливади" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 399 кв.м
/прилежащ терен към селскостопански склад, бивша собственост на организация по § 12 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 3027 кв. м /прилежащ терен към склад, б. собственост на организация по
§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Медковец /
15а от ЗППДОбП;
с.Аспарухово / Адрес:
разд. П-л от 10.02.99
кв. 2 УПИ: I
г. м/ду БП/ЕООД и
БТК-ЕАД

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
Две стаи /н-к станция и пощальони/ с обща площ 23 кв.м. от масивна 1-ет. сграда, построена Комитета по пощи и далекосъобщ. и
1930 г., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж. разд. Протокол от № 10.02.99 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

121

Териториално у-ние на
съобщенията - Монтана

"ЗЛАТИЯ" ЕООД - ГР.
ВЪЛЧЕДРЪМ
на основани Разпореждане на МС №
176/05.09.1991 г., с решения на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
2035/1992 г., парт. № 51, том 3, стр.101
в Регистъра на търговските дружества.

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

№ 386 /
28.12.2000

№ 389 /
28.12.2000

№ 388 /
28.12.2000

№ 390 /
28.12.2000

121

121

121

122

Териториално у-ние на
съобщенията - Монтана

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
1. Част от II-ри етаж на масивна 3-ет. сграда, цялата със застр. площ 305 кв.м, постр. 1983 г., РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
както следва: стаи н-к станция - 15 кв.м, пощальони - 15 кв.м, коридор - 13 кв.м, кабини - 2 Комитета по пощи и далекосъобщ. и
кв.м, както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж;
разд. Протокол от № 24.12.98 г. м/ду
2. Склад за дърва и въглища в двора - 16 кв. м;
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Монтана / Медковец / разд. П-л от 10.02.99
Териториално у-ние на
с.Расово / Адрес: кв. г. м/ду БП-ЕООД и
съобщенията - Монтана
31 УПИ: I
БТК-ЕАД, Решение
на ЛРС от 07.05.93 г.
по гр. д. № 913/1992
г.

Част от масивна 2-етажна сграда, постр. 1964 г., както следва: част от II-ри етаж (стаи: н-к
станция, телефонист, пощальони, 1/2 коридор) - 52 кв.м; 1/2 стълбище - 6 кв.м, както и
паянтов склад за дърва и въглища в двора - 12 кв.м;

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пащи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
разд. Протокол от № 29.11.93 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

Част от масивна 2-ет. сграда, цялата със застр. площ 209 кв.м /РЗП - 478 кв.м/, постр. 1979
г., както слезва:
- част от I-ви етаж - стаи: н-к станция - 13 кв.м, телефон - 13 кв.м, каса - 12 кв. м., пощ.
експедиция - 13кв.м, чакалня - 22 кв.м,
както и съотв. ид.части на сградата и от правото на строеж

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
разд. Протокол от № 10.02.99 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр 38.

Част от масивна 2-ет. сграда, цялата със застр. площ 170 кв.м, постр. 1971 г., както следва:
- целият I-ви етаж със самостоятелен вход - полезна площ 103 кв.м
- склад за дърва и въглища - полезна площ 7 кв.м
както и съотв. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
Комитета по поща и далекосъобщ. и
разд. Протокол от № 29.11.93 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване е
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Монтана / Медковец /
15а от ЗППДОбП;
с.Сливовик / Адрес:
разд. П-л от 24.12.98
кв. 21 УПИ: I
г. м/ду БП-ЕООД и
БТК-ЕАД

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Монтана / Медковец /
15а от ЗППДОбП;
с.Медковец / Адрес:
разд. П-л от 10.02.99
кв. 79 УПИ: VIII
г. м/ду БП-ЕООД и
БТК-ЕАД

Териториално у-ние на
съобщениията - Монтана

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 17а и §
Монтана / Брусарци /
15а от ЗППДОбП;
Териториално у-ние на
гр.Брусарци / Адрес:
разд. П-л от 29.11.93 съобщенията - Монтана
кв. 33 УПИ: I
год. м/ду БП-ЕООД и
БТК-ЕАД

№ 391 /
28.12.2000

№ 392 /
28.12.2000

№ 393 /
28.12.2000

№ 394 /
28.12.2000
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122

122

122

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Брусарци /
15а от ЗППДОбП;
Териториално у-ние на
с.Крива бара / Адрес:
разд. П-л от 24.12.98 съобщенията - Монтана
кв. 24а УПИ: VI
год. м/ду БП-ЕООД и
БТК-ЕАД

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Брусарци /
15а от ЗППДОбП;
с.Киселево / Адрес:
разд. П-л от 29.11.93
кв. 36 УПИ: I - 258
год. м/ду БП - ЕООД
и БТК - ЕАД

Териториално у-ние на
съобщенията - Монтана

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
Монтана / Брусарци /
15а от ЗППДОбП;
Териториално у-ние на
с.Василовци / Адрес:
разд. П - л от 29.11.93 съобщенията - Монтана
кв. 71 УПИ: I - 429
год. м/ду БП - ЕООД
и БТК - ЕАД

Монтана / Брусарци /
с.Дъбова махала /
Адрес: кв. 13 УПИ: V
- 95

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
разд. П-л от 24.12.98
год. м/ду БП - ЕООД
и БТК - ЕАД

Териториално у - ние на
съобщенията - Монтана

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
Масивна 1-етажна сграда със застр. площ 57 кв.м /РЗП - 75 кв.м/, постр.1941 г., састояща се РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
от:
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
- сутерен - мазе от 16 кв.м, и стая пощальони - 12 кв.м;
разд. Протокол от № 10.02.99 г. м/ду
- I-ви етаж - стаи: н-к станция - 16 кв.м, кабини - 15 кв. ми пощальони - 16 кв.м,
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
разд. Протокол от № 10.02.99 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД-09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38

Правно основание:На основание
Заповед № РД - 08 -134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
Част от масивна 2 - етажна сграда със самостоятелен вход, цялата със застр. площ 136 кв. м, далекосъобщения" ООД, Заповед №
постр. 1981 г., констр. - МЖ, както следва:
РД -09 - 93/31.03.97 г. на П-ля на
- част от I-етаж - стаи: н-к, телефон, пощальони, кабини - площ 53 кв.м;
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
- 1/2 коридор, стълбище - площ 18 кв.м
разд. Протокол от 29.11.93 г. м/ду
общо ползвана площ - 71 кв.м
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
както и съотв. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД -09-93/31.03.97 г. на
П-ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/1992 г., вписан в Търг. Регистър
под № 385, под № 929, том 15, стр. 38

Част от масивна 2- етажна сграда, цялата със застр. площ 103 кв.м, както следва:
- част от I-ви етаж - стая н-к станция с полезна площ 24 кв.м;
както и съотв. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж

Част от масивна 2 - етажна сграда, цялата със застр. 165 кв.м, постр. 1968 г., както следва :
- част от II етаж - стаи н-к станция и кабини;
- част коридор;
общо ползвана полезна площ - 28 кв.м
както и съотв. ид. части от правото на строеж

Правно основание: На основание
Заповед № РД - 08 - 134/01.09.92 г. на
Председателя на "Бълг. пощи и
далекосъобщения" ООД , Заповед №
РД - 09 - 93/31.03.97 г. на П - ля на
Комитета по пощи и далекосъобщ. и
разд. Протокол от № 24.12.98 г. м/ду
"БТК" ЕАД и "БП" ЕООД, имотът е
предоставен за стопанисване и
управление на ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр. МОНТАНА

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
със Заповед № РД - 09 - 93/31.03.97 г.
на П - ля на Комитета по пощи и
далекосъобщения и решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
34240/ 1992 г., вписано в Търг.
Регистър под № 385, под № 929, том
15, стр. 38.

№ 395 /
22.01.2001

№ 396 /
08.02.2001

№ 399 /
08.02.2001

№ 400 /
08.02.2001

№ 398 /
08.02.2001

№ 397 /
08.02.2001

№ 401 /
15.02.2001
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Монтана / Берковица /
чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл.
гр.Берковица / Адрес:
68, ал. 1 от ЗДС;
кв. 68 УПИ: II

78

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Бойчиновци /
ППЗДС, чл. 17а и §
Адрес: в местността
15а от ЗППДОбП;
"Мала дръмка", пар.№
700 кв. УПИ:

78

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: в
местността "Коларски
дол" кв. УПИ:

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР /ИКОНОМИЧЕСКА ШКОЛА/:
1. Терен с обща площ 7200 кв.м /част от пар. II, отреден за икономическа школа/;
2. Масивна сграда, построена 1977 г., състояща се от:
- Хотелки блок със застроена площ 356 кв.м, етажност - 7 ет.;
- Учебен блок - 486 кв.м, на 3 етажа;
- Кино салон и кафе - аперитив - 330кв. м, 1 ет;
- Столова - 340 кв. м, 2 ет.;
3. Сграда гараж - застр. площ - 119 кв.м, 1 ет., конструкция - масивна, год. на постр. - 1977
г.;

1. Хлораторна сграда - застр. площ 17,2 кв.м, етажност - 1, конструкция - масивна, постр.
1983 г.
2. Водоем 450 куб. м, масивна конструкция, 1983 г.;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;
Протокол /обр.16/
одобрен на 20.IX.1975
г.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС, чл. 17а и §
15а от ЗППДОбП;

1. Сграда хлораторно - застроена площ 33,44 кв.м, етажност - 1, конструкция - масивна,
постр. 1975 г.
2. Водоем 160 куб. м, масивна, 1975 г.;

Правно основание:На основание
Решение № 787 - Протокол №
69/26.05.1970 г. на ИК на ГНС Берковица и Протокол /обр. 16/,
одобрен на 27.06.1977 г., имотът се
управлява от МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д.№
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр.21,
парт.№ 3.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д.№
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр.21,
парт.№ 3.

ПРОИЗВОДСТВЕНО - СКЛАДОВА БАЗА:
Н - ци на Калчо Донев
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 2500 кв. м;
Коеджиков, Тодор и Кръсто
2. Административна сграда - застр. площ 174 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
Доневи Коеджикови от гр.
година на построяване - 1950 г.;
Лом, обл. Монтана
3. Работилница и гаражи - 234 кв. м., 1 ет., масивна, постр. 1976 г.;

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д.№
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр.21,
парт.№ 3.

Водоснабдяване с. Бели брод, в т.ч.:
1. Сграда помпена станция - застр. площ 114 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
година на построяване - 1985 г.
2. Черпателен водоем - 10 куб. м., масивна конструкция, постр. 1985 г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д.№
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр.21,
парт.№ 3.

78

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: X

78

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Лехчево / Адрес: в
ППЗДС, чл. 17а и §
местността "Рибине",
15а от ЗППДОбП;
масив 156, пар.№ 500
кв. УПИ:

78

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Мърчево / Адрес: в
ППЗДС, чл. 17а и §
местността "Камика",
15а от ЗППДОбП;
масив 91, пар.№ 119
кв. УПИ:

1. Сграда помпена станция с хлораторно - застроена площ 70 кв.м, етажност - 1 ет.,
конструк. - масивна, година на построяване - 1971 г.
2. Сграда битова - 9 кв. м, 1 ет., масивна конструкция, постр. 1981 г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д.№
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр.21,
парт.№ 3.

124

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. " Гладстон" № 2
кв. 2 УПИ:

1. Терен с обща площ 312 кв.м /застроен и незастроен/
2. Стоп. сграда /Сеновал/ - застроена площ 135 кв.м, етажност - 2 ет., конструкция - масивна,
год. на построяване - 1960 г.;
3. Сграда гаражи - 45,50 кв.м, 1 ет., масивна, постр. 1982 г., състояща се от 2 бр. гаражи с
технически канал;

"Агросъюз - Монтана" ЕООД - гр.
Монтана на основание Заповед № РД 41-453/02.06.2000 г. на МЗГ с Решение
на Окръжен съд Монтана по ф.д. №
228/2000 г., том 9, стр. 121, парт. № 13.

чл. 148, ал. 3 от
ППЗДС, § 15 а от
ЗППДОбП;

Пласментно - снабдително
предприятие - Мих-град

"Агросъюз - Монтана" ЕООД - гр.
Монтана на основание Договор за
покупко - продажба от 14.12.1990 г.,
впис. на 29.08.2000 г. в РС - Монтана
вх. рег. 1385, том170, стр. 78, п. 1817,
Заповед № РД-41-453 от 02.06.2000 г.
на МЗГ, с Решение на ОКРЪЖЕН Съд
Монтана по ф.д. № 228/2000 г., том 9,
стр. 121, парт. № 13.

БАЗА КОШАРНИК:
1. Терен с обща площ 2800 кв.м
2. Стопанска сграда - застр. площ 360 кв.м, етажност -2 ет., конструкция - масивна, год. на
построяване - 1991 г.;
3.Сграда КПП - 50 кв.м, 1 ет., масивна, 1987 г.;

124

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 3 от
гр.Монтана / Адрес: в
ППЗДС, § 15 а от
местността "Золиша"
ЗППДОбП;
кв. УПИ:

91

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Брусарци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Червен
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 302 кв.м / прилежащ терен към фуражомелка, б.с. на организация по § 12
земеделието и горите - на основание
от ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

№ 404 /
19.02.2001

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10б, ал.5 от
ЗСПЗЗ;

Стопански терен - 9 094 кв.м
/прилежащ терен към метален навес/

Правно основание:Собственик на
имота е Министъра на земеделието и
горите - на основание чл. 47, ал. 1 от
ППЗСПЗЗ

№ 405 /
19.02.2001

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1461 кв.м.
/прилежащ терен към метален навес - нулев цикъл, бивша собственост на организация по §
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

2

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Монтана / Вълчедръм от ППЗСПЗЗ;
/ гр.Вълчедръм /
Протокол от
Адрес: парц. І-а по
02.11.2000 г., за
парцеларния план на частично изменение
стоп. двор "Бетонов
на парцеларния план
възел" кв. УПИ:
на стоп. двор, приет с
Протокол от
12.12.1994 г.

Стопански терен - 6336.5 кв.м.
/прилежащ терен към производствена база - дърводелно, склад отрови, склад ГСМ, бивша
собств. на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

№ 410 /
19.02.2001
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Монтана / Чипровци /
с.Бели мел / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Мъртвицата" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 27 772 кв.м.
/прилежащ терен към консервен цех, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

№ 411 /
19.02.2001

90

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 310 кв.м.
/прилежащ терен към обор, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

№ 412 /
19.02.2001

90

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 577 кв.м.
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към сеновал - метална конструкция, б. собственост на организация по § 12 земеделието и горите - на основание
от ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № ДС-14-28-(2) /
Дата:5.10.2015 г. ч.- изцяло отписан

№ 406 /
19.02.2001

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопанаски терен - 3430 кв.м.
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към навес за селскостопански машини, б. собственост на организация по § земеделието и горите на основание
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 491 / Дата:16.12.2002 изцяло отписан;

№ 407 /
19.02.2001

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 2412 кв.м.
/прилежащ терен към навес за машини, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 491 / Дата:16.12.2002 изцяло отписан;
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Монтана / Лом /
с.Трайково / Адрес:
местността "Край
лома" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1358 кв.м.
/прилежащ терен към фуражомелка, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 272 / Дата:06.12.2001 изцяло отписан;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Протокол от
06.11.2000 г.

Стопански терен - 4 500 кв.м.
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към част от сграда кравеферма, бивша собственост на организация по § 12 земеделието и горите - на основание
от ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

№ 402 /
15.02.2001

№ 403 /
15.02.2001

№ 409 /
19.02.2001

№ 408 /
19.02.2001

№ 415 /
22.02.2001

Пласментно - снабдително
предприятие Мих - град

Заповед № 51 / Дата:05.02.2002 изцяло отписан;Заповед № /
Дата:.......... - изцяло отписан;

№ 413 /
22.02.2001

№ 414 /
22.02.2001

№ 416 /
22.02.2001

№ 420 /
27.03.2001

№ 419 /
27.03.2001

№ 418 /
27.03.2001

№ 417 /
27.03.2001

№ 421 /
28.03.2001

№ 422 /
26.04.2001

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Протокол от
06.11.2000 г.

Стопански терен - 2 000 кв.м.
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към част от сграда кравеферма, бивша собственост на организация по § 12 земеделието и горите - на основание
от ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 133 / Дата:17.7.2007 г. изцяло отписан

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Протокол от
06.11.2000 г.

Стопански терен - 2 000 кв.м.
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към част от кравеферма, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР земеделието и горите - на основание
на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 5 / Дата:09.01.2004 изцяло отписан;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;
Протокол от
06.11.2000 г.
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126

126

126

127
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Стопански терен - 570 кв.м.
/вътрешен обслужващ път/
виж раздел 13!

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Част от едноетажна сграда - приемна на ж. п. гара, както следва:
Заведение за обществено хранене /ресторант/ със застроена площ 100 кв.м., 1 ет., монолитна
конструкция, построена 1971 г.;

"РЕСТОРАНТИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ"
ЕООД - СОФИЯ
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 15679/1994 г., вписано в
Регистъра на търг. дружества под №
645, том 12, стр. 66.

ТЪРГОВСКА СГРАДА с обща застр. площ 120 кв.м., на 1 ет., конструкция - МС, год. на
постр. - 1968 г., състояща се от вътрешни павилиони - Бюфет № 1, Бюфет № 2, Бюфет № 3,
Транжорна с хладилна камера;

"РЕСТОРАНТИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ"
ЕООД - СОФИЯ
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 15679/1994 г., вписано в
Регистъра на тарг. дружества под №
645, том 12, стр. 66.

Павилион за търговия и обществено хранене:
- обща застроена площ - 20 кв.м.;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - метална;
- год. на построяване - 1973 г.;

"РЕСТОРАНТИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ"
ЕООД - СОФИЯ
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 15679/1994 г., вписано в
Регистъра на търг. дружества под №
645, том 12, стр. 66.

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Брусарци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 57 УПИ:

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, състоящо се от 2 бр. складове с обща застроена площ 50 кв.м.,
етажност - 1 ет., метална конструкция.

"РЕСТОРАНТИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ"
ЕООД - СОФИЯ
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 15679/1994 г., вписано в
Регистъра на търг. дружества под №
645, том 12, стр. 66.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Д. Талев" № 30
кв. 171 УПИ: VІІІ

ДОМ НА УЧИТЕЛЯ
1. Дворно място с обща площ 470 кв.м.;
2. Масивна сграда ДПТРУ;
- основна сграда със застр. площ 89 кв.м. и сутерен от 56 кв.м., етажност - 2 ет., год. на
постр. - 1924 г.;
- пристройка със сутерен към основната сграда - 50 кв.м., 1 ет, 1993 г.;
3. Масивна сграда - 56 кв.м., 2 ет.,МЖ, 1940 г.;

Правно основание:Имотът се
управлява от: Дом за професионалнотворческо развитие на учителите Монтана към Министерство на
образованието и науката на основание
Заповед № 731/13.04.1993 г. на Кмета
на община Монтана.

ТЕТ "ХРИСТО БОТЕВ":
1. Терен с обща площ 17900 кв.м.;
2. Основна сграда, в т. ч.:
- високо тяло /учебни кабинети, столова, администр. част/ - 4 ет., монолитна конструкция,
постр. 1968 г., застр. площ 1024 кв.м., РЗП - 4096 кв.м.;
- ниско тяло /работиилница и лаборатория/- 2 ет., монолитна конструкция, 1970 г., застр.
площ 774 кв.м., РЗП - 1548 кв.м.;
- физкултурен салон - застр. площ - 372 кв.м., РЗП - 460 кв.м.;
продължава в раздел 131

Правно основание:Имотът се
управлява от ТЕХНИКУМ ПО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - МОНТАНА
към Министерство на образованието и
науката.

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
с.Габровница / Адрес:
ППЗДС;
гаров район кв. УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Брусарци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 57 УПИ:

чл. 10, ал. 2 от ЗНП,
чл. 10, ал. 4, т. 1 от
ППЗНП, чл. 2, ал. 2, т.
4 от ЗДС

Монтана / Монтана /
чл. 10, ал. 2 от ЗНП и
гр.Монтана / Адрес:
чл. 2, ал. 2, т. 4 от
ул. "Н. Бозвели" № 22
ЗДС
кв. 54 УПИ: V

72

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; чл. 10, ал. 1,
Монтана / Лом /
и чл. 15, т. 2 от
гр.Лом / Адрес: по
Правилника за реда за
СП "Водно стопанство"
плана на ПСЗ - Север упражняване правата
кв. 259 УПИ: ІІ
на собственост на
държавата в
предприятията.

РЕМОНТНО-СКЛАДОВА БАЗА:
І. Терен с обща площ 11650 кв.м.;
ІІ. Построени в терена:
1. Рем. работилница - застр. площ 1222 кв.м., етажност - 1 ет./ниско и високо тяло/,
конструкция - панелна, година на построяване 1982 г.;
2. Бензиностанция - 31 кв.м., 1 ет., монолитна, 1982 г.;
3 Трафопост - 77 кв.м., 1 ет., монолитна, 1982 г.
Продължава в раздел 13!

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" ЕАД ГР. МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 333/1998 г., т. 24, стр. 351,
парт. № 34.

№ 424 /
18.06.2001

76

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
ул. "Генерал
ППЗДС;
Столетов" № 1 кв. 173
УПИ: VІІІ

1. ІV-ти етаж /състоящ се от 6 бр. стаи с коридор, санит. възел и складово помещение до
асансьора/ от 8-етажна масивна административна сграда, цялата със застр. площ 243 кв.м.,
построена 1975 г.,
2. Терен от 116 кв.м., представляващ 12.5 % ид. части от прилежащия към сградата терен;

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД СОФИЯ
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 15837/1993 г., том 9, рег. ІІ,
стр. 78.

№ 429 /
18.06.2001

130

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:Министъра на
Стопански терен - 627 кв.м.
земеделието и горите - на основание
/прилежащ терен към зърнен склад, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

129

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: в
местността
"Петрохан" кв. УПИ:

чл. 18, ал. 1 от ЗДС
във връзка с чл. 63 от
ЗС и чл. 10б, ал.5 от
ЗСПЗЗ

Застроен терен с обща площ 1840 кв.м.
/отреден за Ресторант "Петрохан"/

Правно основание: ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА
Виж раздел 13!

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 331 кв.м.
/прилежащ терен към бензиностанция, резервоари и асфалтова площадка, бивша
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

101

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Над село" ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/стопанки двор/ кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 1929 кв.м.
/прилежащ терен към рем. работилница, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

СПТУ по с. стопанство "МАРКО МАРКОВ"
1. Терен с обща площ 43021 кв.м.;
2. Учебен корпус - застр. площ 1287 кв.м., етажност - 3 ет., конструкция - масивна, год. на
постр. - 1975 г.;
3. Общежитие - 1287 кв.м., 3 ет., масивна, 1964 г.;
4. Парокотелно - 12 кв.м., 1 ет., масивна, 1980 г.;
5. Спортна зала - 900 кв.м., 1 ет., метална конструкция тип "Малхи", 1988 г.;
6. Учебни кабинети - 216 кв.м., 1 ет., метална, 1980 г.;
7. Учебна работилница и общежитие - 364 кв.м., 2 ет.,масивна, 1982 г.;
продължава в раздел 13!

Правно основание:Имотът се
управлява от СПТУ ПО СЕЛСКО
СТОПАНСТВО "МАРКО МАРКОВ" с. Г. Дамяново към Министерство на
земеделието и горите.

№ 423 /
16.05.2001

№ 425 /
18.06.2001

№ 426 /
18.06.2001

№ 427 /
18.06.2001

на сградата - Гл.
Инвеститорска Дирекция София
на терена - "Напоителни
системи" ЕАД - София

Заповед № 52 / Дата:06.02.2002 изцяло отписан;

№ 431 /
18.06.2001

131

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги чл. 2, ал. 2, т. 4 от
Дамяново / Адрес: в ЗДС и чл. 10, ал. 2 от
местността "Над село" ЗНП
кв. УПИ:

№ 430 /
18.06.2001

130

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 054 кв.м.
/прилежащ терен към битова сграда, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 52 / Дата:06.02.2002 изцяло отписан;

№ 428 /
18.06.2001

130

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 084 кв.м.
/прилежащ терен към овчарник, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 52 / Дата:06.02.2002 изцяло отписан;

132

Монтана /
Бойчиновци /
с.Владимирово /
Адрес: в местността
"Лъката" кв. УПИ:

чл. 10, ал. 2 от ЗНП,
чл. 10, ал. 3, т. 2 от
Министерство на
ППЗНП, чл. 2, ал. 2, т. транспорта
4 от ЗДС

Правно основание: Имотът се
УЧЕБЕН АВТОПОЛИГОН:
управлява от СПТУ ПО ТРАНСПОРТ Терен с обща площ 29494 кв.м. с изградени в него:
с. ВЛАДИМИРОВО към
- естакада със застр. площ 50 кв.м., монолитна конструкция, година на построяване - 1993 г.;
Министерство на образованието и
- асфалтиран автополигон - 18350 кв.м., 1987 г.;
науката.

чл. 10, ал. 2 от ЗНП,
чл. 10, ал. 3, т. 2 от
Министерство на
ППЗНП, чл. 2, ал. 2, т. транспорта
4 от ЗДС

Учебен комплекс СПТУ по транспорт:
1. Застроен терен с обща площ 51920 кв.м.
2. Общежитие 400 човека - застроена площ 935 кв.м., етажност - 4 ет., конструкция монолитна, година на построяване - 1989 г.;
3. Хранителен блок /кухня и столова/ - 531 кв. м., 1 ет., монолитна, 1989 г.;
4 Общежитие 200 човека - 668 кв.м., 3 ет., монол., 1971 г.;
5. Общежитие 100 човека - 455 кв.м., 2 ет., монол., 1971 г.;
6. Учебна работилница с 4 отделения - 362 кв.м., 1 ет., масивна, 1965 г.;
продължава в раздел 13!

№ 437 /
18.06.2001

№ 436 /
18.06.2001
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Монтана /
Бойчиновци /
с.Владимирово /
Адрес: кв. 113 УПИ: І

Правно основание: Имотът се
управлява от СПТУ ПО ТРАНСПОРТ с. ВЛАДИМИРОВО към
Министерство на образованието и
науката.

№ 435 /
18.06.2001

№ 432 /
18.06.2001

№ 433 /
18.06.2001

№ 434 /
18.06.2001

№ 438 /
27.06.2001

№ 439 /
27.06.2001

№ 441 /
02.07.2001

№ 440 /
02.07.2001

№ 442 /
02.07.2001

№ 443 /
02.07.2001

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Загърните" кв. УПИ:

Стопански терен - 3 091 кв.м.
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към животновъдна ферма, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на земеделието и горите на основание
ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

131

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 24, ал. 5 от
ЗСПЗЗ, чл. 10, ал. 2
от ЗНП, чл. 2, ал. 2, т.
4 от ЗДС

Терен /обработваема земеделска земя/ с обща площ 157363 кв.м., в това число:
- 135 358 кв.м. - ниви,
- 9 769 кв.м. - овощни градини,
- 12 236 кв.м. - ливади;

Правно основание:Със Заповед № УЗ00-25/07.02.1994 г. на Министъра на
земеделието, на основание чл. 24, ал. 2
от ЗСПЗЗ и чл. 47 от ППЗСПЗЗ,
имотът е предоставен за ползване на
СПТУ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
"МААРКО МАРКОВ" - с. Г. Дамяново

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Палански път" кв.
УПИ:

Чл. 10б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 47 от
ППЗСПЗЗ

Застроен терен - 21 438 кв.м.
/прилежащ терен към сгради и съоръжения - мелничен комплекс/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Стопански терен - 802 кв.м.
Правно основание:Министъра на
/прилежащ терен към административна сграда, бивша собственост на организация по § 12 от земеделието и горите - на основание
ПЗР на ЗСПЗЗ/
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ

133

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
Монтана / Вълчедръм
чл. 147, т. 1 и т. 9 от
АПК "Златия" - на
/ с.Разград / Адрес:
ППЗДС и чл. 10б, ал. сградите
кв. УПИ:
5 от ЗСПЗЗ

Тютюносушилна база:
1. Сгради с обща застр. площ 14794 кв.м., в т. ч.: Производствени сгради /тютюносушилни/ 12 бр. на 1 ет., масивни, постр. 1973 г.; Нафтово стопанство - 1 ет., масивна, 1973 г.;
Складове - 2 бр., 1 ет., масивни, 1976 г., Столова - 1 ет., масивна, 1976 г.; Баня - 1 ет.,
масивна, 1976 г., Колиен кантар - 1 ет., масивна, 1973 г.; Трафопост - 1 ет., масивна 1976 г.;
2. Прилежащ терен с обща площ 54951 кв.м.

Правно основание: Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите - чл. 47, ал. 1 от
ППЗСПЗЗ и експертно заключение
/Доклад/ от 13.11.1995 г. за
установяване на дела на държавната
собственост.

134

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Мокреш / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Терен стопански двор - 149,640 дек
/прилежащ терен към сгради, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:Министъра на
земеделието и горите - на основание
чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ
виж раздел 13!

135

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
местността
"Поплаловица" кв.
УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
от Закона за висшето
образование

Стопански двор:
1. Дворно място с обща площ 20000 кв.м.;
2. Административна сграда - застр. площ - 185,29 кв.м., етажност - 2 ет. и сутерен,
конструкция - масивна, година на построяване - 1940 г.;
3. Столова - 107 кв.м., 1 ет., масивна, 1942 г.;
4. Сграда - 48,20 кв.м., 1 ет., масивна, 1942 г.;
5. Сграда - 140,34 кв.м., 2 ет., масивна, 1983 г.;
Продължава в раздел 13!

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебно
опитно горско стопанство "Петрохан".

135

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
местноста
"Поплаловица" кв.
УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
от Закона за вишшето
образование

Учебна база на ВЛТУ:
1. Дворно място /Двор № 1/ - 3680 кв.м.;
2. Учебна база - масивна 3 ет. сграда, построена 1977 г., състояща се от:
-сутерен - 786,28 кв.м.
- І етаж - 796,85 кв.м.
- ІІ етаж - 571,90 кв.м.
- ІІІ етаж - 416,25 кв.м.

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

135

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
местността
"Пръшковица" кв.
УПИ:

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
от Закона за висшето
образование

1. Сграда Ловна хижа - застр. площ 51.79 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
година на построяване - 1965 г.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 870 кв.м.;

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

135

чл. 68, ал. 2от ЗДС,
Монтана / Берковица /
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
с.Бързия / Адрес:
ППЗГ и чл. 89, ал. 2,
местността
т. 2 от Закона за
"Петрохан" кв. УПИ:
висшето образование

1. Сграда ловно чакало - застр. площ 37.68 кв.м., етажност - 2 ет., конструкция - масивна,
година на построяване - 1980 гг.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 2280 кв.м.;

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

Заповед № 274 / Дата:06.12.2001 изцяло отписан;

№ 444 /
02.07.2001

№ 445 /
02.07.2001

№ 448 /
02.07.2001

№ 449 /
02.07.2001

№ 446 /
02.07.2001

№ 447 /
02.07.2001

№ 450 /
02.07.2001

№ 451 /
02.07.2001

№ 452 /
01.08.2001

№ 453 /
01.08.2001

135

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
Монтана / Берковица /
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
с.Бързия / Адрес:
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
местността
от Закона за висшето
"Петрохан" кв. УПИ:
образование

1. Сграда жижа - застр. площ 57.51 кв.м., етажност - 2 ет., конструкция - масивна, год. на
построяване - 1982 г.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 3000 кв.м.;

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

135

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
местността
"Разсадника" кв.
УПИ:

1. Оранжерии - 2 бр. с обща застр. площ 943 кв.м., конструкция - метални елементи и
полиетилен, година на построяване - 1980 г.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 2700 кв.м.;

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

135

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
Монтана / Берковица /
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
с.Бързия / Адрес:
ППЗГ и чл.89, ал. 2 от
местността "Говежди
Закона за висшето
брод" кв. УПИ:
образование.

Правно основание:ВИСШ
1. Битова сграда - застроена площ 36 кв.м., етажност - 1 ет., масивна констр., год. на постр. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
1967 г.;
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебно
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 1200 кв.м.;
опитно горско стопанство "Петрохан".

135

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
Монтана / Берковица /
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
с.Бързия / Адрес:
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
местността "Говежди
от Закона за висшето
брод" кв. УПИ:
образование

1. Стопанска сграда, състояща се от:
- масивна едноетажна част със застр. площ 100 кв.м.
- паянтова едноетажна част с дървени елементи със застр. площ 160 кв.м.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 1050 кв.м.;

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

135

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
местността
"Разсадника" кв.
УПИ:

1. Битова сграда - застроена площ 44 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна, год. на
построяване - 1969 г.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 926 кв.м.;

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

135

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
Монтана / Берковица /
чл. 13, ал. 2 т. 2 от
с.Бързия / Адрес:
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
местността "Чинчина
от Закона за висшето
ливада" кв. УПИ:
образование

1. Обор за работен добитък - застр. площ 232,4 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция масивна, година на построяване - 1971 г.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 2500 кв.м.;

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

135

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
Монтана / Берковица /
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
с.Бързия / Адрес:
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
местността "Караула"
от Закона за висшето
кв. УПИ:
образование

Правно основание:ВИСШ
1. Битова сграда - застроена аплощ 40,68 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна, год.
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
на построяване - 1980 г.;
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебно2. Дворно място /застр. и незастр./ - 360 кв.м.;
опитно горско стопанство "Петрохан".

135

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
Монтана / Берковица /
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
с.Бързия / Адрес:
ППЗИ и чл. 89, ал. 2
местността "Караула"
от Закона за висшето
кв. УПИ:
образование

1. Стопанска сграда - застроена площ 462,60 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
год. на построяване - 1984 г.;
2. Дворно място /застр. и незастр./ - 2640 кв.м.;

136

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
бул. "Христо Ботев" чл. 8 от Закона за
52 А /гаров район/ кв. БДЖ
10 УПИ: І

Жилищна сграда /№ 493/, построена 1918 г., конструкция - МЖ, състояща се от две тела - на
1 и 2 етажа с общо 3 бр. апартаменти, всеки с отделен вход, както следва:
Правно основание:Имотът се
1. Двуетажно тяло:
управлява от поделение Железопътна
- Ап. 1 /вх. А/ на ІІ етаж - застр. площ 80 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно
секция - Враца на НК "БДЖ".
помещение;
продължава в раздел 13!

137

чл. 68, ал. 1 и чл. 71
Монтана / Брусарци /
от Закона за
гр.Брусарци / Адрес:
държавната
кв. 23 УПИ: ІV
собственост

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
от Закона за висшето
образование

чл. 68, ал. 2 от ЗДС,
чл. 13, ал. 2, т. 2 от
ППЗГ и чл. 89, ал. 2
от Закона за висшето
образование

Застроен терен с обща площ 7 000 кв.м.
виж раздел 13!

Правно основание:ВИСШ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - Учебноопитно горско стопанство "Петрохан".

Правно основание:ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА - за управление на
основание чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост
виж раздел 13!

ДЪРЖАВНА ФИРМА НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ "БЪЛГАРСКИ
ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" с
решение на Софийски Градски Съд по
ф.д. № 459/1989 г., том 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

№ 455 /
17.08.2001

№ 454 /
17.08.2001

№ 456 /
03.09.2001

№ 457 /
27.09.2001

№ 458 /
27.09.2001

138

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул. "Александър
Стамболийски" кв.
329 УПИ: ІІ

126

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 45 УПИ:
ІІІ

Правно основание: Имотът се
управлява от "ПРЕДПРИЯТИЕ
МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ"
гр. София - ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН
РАЙОН МОНТАНА на основание
Административна и ремонтна база:
Заповед № ДВ- 138 -А от 24.04.2000 г.
1. Терен с обща площ 4542 кв.м. /заастроен и незастр./
на Председателя на Държавна агенция
2. Масивна - 1 ет. сграда, постр. 1969 г. с обща площ 118,80 кв.м., състояща се от 3 бр.
по енергетика и енергийни ресурси,
помещения -автоработилница, струг и гараж;
Решение 1.4.1- Протокол №
3. Част от 3 ет. сграда със застр. площ 410 кв.м., МЖ, построена 1965 г.: едно помещение
15/24.04.2000 г. от заседание на
/гараж/ от приземния етаж - 14.60 кв.м., целият ІІ ри етаж - 410 кв.м. както и съотв. ид. части
Съвета на директорите на НЕК-ЕАД и
от общите части на сградата
разделителен Протокол №
3/29.05.2000 г. между Предприятие
"МВН" - ЕРП - Монтана и Клон
Монтана на "Електроразпределение Плевен" ЕАД.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - гр. София
вписано в Регистъра за търговски
дружества на Софийски Градски Съд
под № 196, том 5, стр. 98 по ф.д. №
29869/1991 г.

"РЕСТОРАНТИ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ"
ЕООД - СОФИЯ с решение на
Софийски Градски Съд по ф.д. №
15679/1994 г., вписано в Регистъра на
търг. дружества под № 645, том 12,
стр. 66.

Павилион за търговия и обществено хранене:
- обща застроена площ - 65 кв.м.;
- етажност - 1 ет.;
- канструкция - масивна;
- год. на построяване - 1986 г.;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Почивна станция "Дом на Строителя":
1. Гараж - застроена площ - 24 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - МС, год. на построяване
- 1975 г.;
2. Дом на строителя - масивна сграда с обща застр. площ 756 кв.м., построена 1972 г.,
състояща се от 4 бр. свързани помежду си тела;
- 5-ет. тяло - почивна станция със застр. площ 476 кв.м.: І /партерен/ ет. - фоайе и столова
/ресторант/;
ІІ, ІІІ, ІV и V ет. - жилищни /на всеки етаж по 10 бр. стаи и 3 бр. апартаменти.
продължава в раздел 13!
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Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
ул. "Арх. Нешев" № 3 ППЗДС;
кв. 80 УПИ: VІІІ

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
142 УПИ: ІІІ

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1760 кв.м.
/прилежащ терен към сграда - Кошара № 6, бивша собственост на организация по § 12 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 251 / Дата:13.11.2001 изцяло отписан;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
представляващ
стопански двор
"Машинен двор" кв.
УПИ: ІV

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 2 239 кв.м.
/прилежащ терен към ремонтна работилница, бивша собственост на организация по § 12 от
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 276 / Дата:06.12.2001 изцяло отписан;

Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството - София

№ 459 /
27.09.2001

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/стопански двор/ кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопанаски терен - 4 062 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към обект "Администрат. сграда", бивша собственост на организация по § стопанисва, управлява и разпорежда
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-14 / Дата:08.2.2011
г. - изцяло отписан

№ 460 /
27.09.2001

140

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/стопански двор/ кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 6 771 кв.м.
/прилежащ терен към обект "Бензиностанция /ГСМ/" бивша собственост на организация по
§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-18 / Дата:09.2.2011
г. - изцяло отписан

140

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/стопански двор/ кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 2 350 кв.м.
/прилежащ терен към склад, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № ДС-14-20 / Дата:03.2.2012
г. - изцяло отписан

№ 461 /
27.09.2001

№ 462 /
27.09.2001

№ 463 /
02.10.2001

№ 464 /
09.10.2001

№ 465 /
09.10.2001

№ 466 /
09.10.2001

№ 467 /
09.10.2001

№ 468 /
10.10.2001

№ 469 /
10.10.2001

№ 470 /
15.10.2001

№ 1358 /
15.10.2001
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Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/стопански двор/ кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Стопански терен - 3 674 кв.м.
стопанисва, управлява и разпорежда
/прилежащ терен към работилница, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

90

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 9 753 кв.м.
/прилежащ терен към сгради от стопански двор "Зърносушилна", бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

141

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: в
местността "Ботуня"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 15 767 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към сграда - нова овцеферма, бивша собств. на организация по § 12 от ПЗР стопанисва, управлява и разпорежда
на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

141

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: в
местността "Ботуня"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 5 833 кв.м.
/прилежащ терен към сграда за овчари и 2 бр. сгради овцеферми, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

141

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 1 УПИ: ХІІ

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 4 582 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към сграда - Краварник № 2, бивша собств. на организация по § 12 от ПЗР стопанисва, управлява и разпорежда
на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

141

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 1 УПИ: ХІІІ

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 5 160 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към сграда - Краварник № 1, бивша собств. на организация по § 12 от ПЗР стопанисва, управлява и разпорежда
на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

2

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. ІVб по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларен план на
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор "БФЖ- от ППЗСПЗЗ;
кравеферма І-ви
район" кв. УПИ:

Стопански терен - 6 749,5 кв.м.
/прилежащ терен към сгради № 14 - сеносушилна и № 15 - хамбар по парцел. план на
стопанския двор, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

201

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: пар. V по
чл. 10 б, ал. 5 от
парцеларен план на
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
стопански двор "БФЖ- от ППЗСПЗЗ;
кравеферма І-ви
район" кв. УПИ:

Стопански терен - 886,2 кв.м.
/прилежащ терен към сграда - автокантар с лаборатория /№ 21 по парцел. план на
стопанския двор/, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

142

чл. 9 от Закона за
държавната
собственост, чл. 147,
Монтана / Вълчедръм т. 1 от ППЗДС, чл. 50,
/ с.Мокреш / Адрес:
ал. 5 и чл. 53, ал. 1 от
кв. УПИ:
Правилника за
прилагане на Закона
за опазване на земед.
земи

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

1. Кула със застроена аплощ 10.24 кв. м., масивна конструкция, височина - ок. 10 м.,
построена 1960 г.;
2. Прилежащ терен с обща площ /застроена и незастроена/ - 500 кв.м.;

Имот № 194013 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 3 251 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-30 / Дата:24.3.2011
г. - изцяло отписан

Заповед № 81 / Дата:20.02.2002 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание:На основание чл.
18 от ЗДС имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 123 / Дата:13.7.2007 г. изцяло отписан

№ 478 /
19.10.2001

№ 475 /
19.10.2001

№ 476 /
19.10.2001

№ 477 /
19.10.2001

№ 473 /
19.10.2001

№ 474 /
19.10.2001

№ 471 /
19.10.2001

№ 472 /
19.10.2001

№ 479 /
02.11.2001

143

143

143

143

143

143

143

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес:
/гаров район/ кв.
УПИ:

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

1. Приемно здание на жп гара Боровци - застроена площ 286 кв.м. /РЗП - 390 кв.м./,
етажност - 2 ет., масивна кострукция, год. на построяяване - 1916 г.;
2. Сграда тоалетна - 36 кв.м., 1 ет., масивна, 1909 г.;

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Ремонтна работилница:
- застроена площ - 326 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МС
- година на построяване - 1980 г.

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Сграда пост № 1:
- застроена площ - 8 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МС
- година на построяване - 1966 г.

чл. 68, ал. 1 от Закона
Монтана / Берковица /
за държавната
с.Бокиловци / Адрес:
собственост, чл. 8 от
кв. УПИ:
Закона за БДЖ

Сграда Приемно здание:
- застроена площ - 83 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МС
- година на построяване - 1916 г.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Промишлена зона гаров район кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Сграда магазия:
- застроена площ - 224 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МС
- година на построяване - 1916 г.

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Сграда кантар:
- застроена площ - 7 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МС
- година на построяване - 1987 г.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Промишлена зона гаров район кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Промишлена зона гаров район кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Промишлена зона гаров район кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Промишлена зона гаров район кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

1. Приемно здание на ж.п. гара Берковица - застроена площ 440 кв.м. /РЗП - 813 кв.м./,
етажност - 2 ет., конструкция - МС, година на построяване - 1916 г.;
2. Сграда тоалетна - 21 кв.м., 1 ет, МС, 1916 г.;
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Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Промишлена зона гаров район кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Административно-битова сграда:
- застроена площ - 319 кв.м. /РЗП - 638 кв.м./
- етажност - 2 етажа;
І ет. - столова,
ІІ ет. - административни и битови помещения
- конструкция - МС
- година на построяване - 1981 г.

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 311 кв.м.
/прилежащ терен към жилищна сграда, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф.д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра за държавни и
общински предприятия.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 179 / Дата:06.07.2006 изцяло отписан;

№ 480 /
02.11.2001

№ 481 /
02.11.2001

№ 482 /
14.11.2001

№ 484 /
14.11.2001

№ 483 /
14.11.2001

№ 485 /
14.11.2001

№ 486 /
14.11.2001

№ 489 /
28.12.2001
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 2 108 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към административна сграда, бивша собственост на организация по § 12 от стопанисва, управлява и разпорежда
ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

112

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Владимирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: в местността от ППЗСПЗЗ;
"Край село" кв. УПИ:

Стопански терен - 50 940 кв.м.
/прилежащ терен към: сграда млекосъбират. пункт, павилион за търговия, склад масивен,
обори за животни, караулно - портал и кравеферма, бивша собственост на организация по §
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 473 / Дата:25.11.2002 изцяло отписан;

112

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Владимирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: в местността от ППЗСПЗЗ;
"Край село" кв. УПИ:

Стопански терен - 52 546 кв.м.
/прилежащ терен към: колиен кантар със сграда, фуражен цех, склад зърнени храни, адм.
сграда към фуражния цех, склад, зърносушилня, дърводелска р-ца, оранажерии, рем. р-ца с
канцеларии, склад и столова, склад за препарати и асфалтови площадки, бивша соб. на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 473 / Дата:25.11.2002 изцяло отписан;

112

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Владимирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: в местността от ППЗСПЗЗ;
"Край село" кв. УПИ:

Стопански терен - 32 153 кв.м.
/прилежащ терен към ветеринарна лечебница, 2 бр. складове за зърно, кравеферма и
асфалтови площадки - част от стопански двор "Зърносушилна", бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 473 / Дата:25.11.2002 изцяло отписан;

90

Монтана / Монтана /
с.Трифоново / Адрес:
и № 000123 кв. УПИ:

Стопански терен - 1012 кв.м.
/прилежащ терен към обект "Млекосъбирателен пункт", бивша собственост на организация
по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 129 / Дата:05.03.2002 изцяло отписан;

116

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: пар. ХХІІІ по
парцеларния план на
Стопански двор № 1
кв. 57 УПИ:

Стопански терен - 2 262 кв.м.
/прилежащ терен към сграда № 23 - ветеринарна лечебница, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 48 / Дата:05.02.2002 изцяло отписан;

143

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 10 УПИ: І

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Стопански терен - 1 934 кв.м.
/прилежащ терен към склад, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Сграда прелез със застроена площ 163 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна;

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Приземно здание ЖП гара Монтана:
№ 487 /
28.12.2001

№ 488 /
28.12.2001

143

143

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 120а УПИ: І

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
/гаров район/ кв. 10
УПИ: І

чл. 68 от Закона за
държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ, чл. 14
от ППЗБДЖ

- застроена площ - 931 кв.м., /РЗП - 1517 кв.м./
- етажност - 2 ет.
- конструкция - МсбЖ
- година на построяване - 1972 г.

Сграда магазия ОП - север - застр. площ - 390 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция масивна, година на построяване - 1980 г.;
- метална козирка към сградата - 63 кв.м.;.

Заповед № 99 / Дата:27.02.2002 изцяло отписан;

№ 490 /
28.12.2001

№ 491 /
28.12.2001

143

143

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 10 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
/гаров район/ кв. 10
УПИ: І

чл. 68 от Закона за
държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ, чл. 14
от ППЗБДЖ

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

Метално хале с обща застроена площ 510 кв.м., /РЗП - 590 кв.м./, година на построяване 1977 г.;

І-ви, ІІІ-ти и ІV-ти ет. от 4-етажна Адмиинистративна сграда, цялата със застроена площ от
275 кв.м., конструкция - МсбЖ, построена 1968 г., ведно със съответните ид. части от
общите части на сградата и от правото на строеж.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд в
Регистъра за държ. и общински
предприятия под № 67, т. 1, стр. 192 по
ф. д. № 459/1989 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Пост № 1:
№ 492 /
28.12.2001

143

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
/гаров район/ кв. 10
УПИ: І

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

- застроена площ - 7.5 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна
- година на построяване - 1966 г.

Пост № 2:
№ 493 /
28.12.2001

143

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
/гаров район/ кв. 10
УПИ: І

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

- застроена площ - 7.5 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна
- година на построяване - 1966 г.

Пост № 3:
№ 494 /
28.12.2001

№ 497 /
28.12.2001

№ 498 /
28.12.2001

№ 495 /
28.12.2001

№ 496 /
28.12.2001

143

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
/гаров район/ кв. 10
УПИ: І

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

143

чл. 68 от Закона за
Монтана / Монтана / държавната
с.Габровница / Адрес: собственост, чл. 8 от
кв. 76 УПИ: І
Закона за БДЖ, чл. 14
от ППЗБДЖ

143

чл. 68 от Закона за
Монтана / Монтана /
държавната
с.Габровница / Адрес:
собственост, чл. 8 от
Сервитута на жп
Закона за БДЖ, чл. 14
линията кв. УПИ:
от ППЗБДЖ

143

чл. 68 от Закона за
Монтана / Монтана /
държавната
с.Габровница / Адрес:
собственост, чл. 8 от
/гаров район/ кв. 76
Закона за БДЖ, чл. 14
УПИ: VІ
от ППЗБДЖ

143

чл. 68 от Закона за
Монтана / Монтана /
държавната
с.Габровница / Адрес:
собственост, чл. 8 от
/гаров район/ кв. 76
Закона за БДЖ, чл. 14
УПИ: VІ
от ППЗБДЖ

- застроена площ - 12 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - масивна
- година на построяване - 1969 г.

Пост № 2:
- застроена площ - 13 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МЖ
- година на построяване - 1948 г.

Пост № 1:
- застроена площ - 10 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МЖ
- година на построяване - 1966 г.

Приемно здание на жп гара Габровница с обща застроена площ 240 кв.м. /РЗП - 394 кв.м./,
постр. 1912 г., състоящо се от: 1-етажно тяло /магазин/, конструкция - МС и 2-етажно тяло
/гара/, конструкция - МЖ;

Сграда тоалетна:
- застроена площ - 15 кв.м.
- етажност - 1 ет.
- конструкция - МС
- година на построяване - 1912 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Сграда чакалня:
№ 506 /
28.12.2001

143

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 48 УПИ: І

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

- застроеная площ - 136 кв.м.;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - МЖ;
- година на построяване - 1961 г.;

Сграда магазия:
№ 507 /
28.12.2001

№ 508 /
28.12.2001

№ 509 /
28.12.2001

№ 505 /
28.12.2001

№ 503 /
28.12.2001

№ 504 /
28.12.2001

№ 502 /
28.12.2001

№ 499 /
28.12.2001

143

143

143

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 48 УПИ: І

Монтана /
Бойчиновци / с.Пали
лула / Адрес: кв. 10
УПИ: І

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

чл. 68 , ал. 1 от
Монтана /
Закона за държавната
Бойчиновци / с.Охрид
собственост, чл. 8 от
/ Адрес: кв. 4 УПИ: І
Закона за БДЖ

143

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 48 УПИ: І

143

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: гаров район
кв. 45 УПИ: ІІІ

143

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 48 УПИ: І

143

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: гаров район
кв. УПИ:

143

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 45 УПИ:
ІІІ

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

- застроеная площ - 100 кв.м.;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - МЖ;
- година на построяване - 1928 г.;

ЖП СПИРКА ПАЛИ ЛУЛА, в т. ч.:
1. Приемно здание със застр. площ 102 кв.м., етажност - 1 ет.,, конструкция - МЖ, постр.
1958 г.;
2. Сграда тоалетна - 19 кв.м., 1- ет., масивна, 1962 г.;

ЖП СПИРКА ОХРИД, в т. ч.:
1. Приемно здание със застр. площ 112 кв.м., етажност - 1 ет.,, конструкция - МЖ, постр.
1954 г.;
2. Сграда тоалетна - 20 кв.м., 1- ет., масивна, 1968 г.;

1. Сграда кантар - застроена площ - 8 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна, година
на построяване - 1989 г.;
2. Сграда тоалетна - застроена площ - 20 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
година на построяване - 1928 г.;

Целият І-ви етаж /Стол на ПТП - Мездра/ от 2-ет. сграда със застроена площ 126 кв.м.,
конструкция - МЖ, построена 1980 г.

Приемно здание на жп гара Мърчево с обща застроена площ 245 кв.м. /РЗП - 355 кв.м./,
етажност - 2 ет., конструкция - МЖ, постр. 1928 г.;

Сграда Пост № 2:
чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

- застроена площ - 14 кв.м.;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- година на построяване - 1920 г.;

Приемно здание на жп гара Бойчиновци с обща застроена площ 246 кв.м. /РЗП - 350 кв.м./,
състоящо се от 3 бр. 1-ет. тела, конструкция - МЖ, постр. 1912 г.;

№ 500 /
28.12.2001

№ 501 /
28.12.2001

№ 510 /
28.12.2001

№ 511 /
02.01.2002

№ 512 /
02.01.2002

№ 513 /
02.01.2002

№ 514 /
02.01.2002

№ 515 /
02.01.2002

№ 516 /
02.01.2002

№ 517 /
02.01.2002

143

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 45 УПИ:
ІІІ

143

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: гаров район
кв. УПИ:

чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

1. Барака - застроена площ 16 кв.м., етажност - 1 ет., паянтова конструкция, постр. 1979 г.;
2. Барака до тоалетната - 20 кв.м., 1 - ет., паянтова конструкция, постр. 1912 г.;

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Правно основание:Имотът се
управлява от НК "БДЖ" - Поделение
Товарни превози - Мездра.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ"
с решение на Софийски Градски Съд
по ф. д. № 459/1989 г., т. 1, стр. 192,
парт. № 67 в Регистъра на държавни и
общински предприятия.

Сграда Пост № 1:
чл. 68 , ал. 1 от
Закона за държавната
собственост, чл. 8 от
Закона за БДЖ

- застроена площ - 12 кв.м.;
- етажност - 1 ет.;
- конструкция - масивна;
- година на построяване - 1968 г.;

- ІV-ти етаж - голямо крило със застроена площ 474 кв.м. от 4-етажна административна
сграда, конструкция - МсбЖ, год. на построяване - 1974 г.,състоящо се от 8 бр. работни
помещения, коридор, 2 бр. тоалетни и баня;
- мазе № 1 - 5.5 кв.м.;
както и 15.1 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж в/у
държавен терен

Правно основание:
На основание
Заповед № 1237/06.08.1974 г. на ОНС Михайловград, Протокол от
15.10.1974 г. и чл. 14, от ЗДС, имотът
се управлява от Министерство на
финансите - Агенция за държавния
вътрешен финансов контрол Териториална дирекция Монтана.

144

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

145

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Безденица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "До село"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 1 537 кв.м.
/прилежащ терен към склад за селскостопанска продукция и кантар, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

145

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Безденица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "До село"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 1 723 кв.м.
/прилежащ терен към склад за за груб фураж, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

90

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 6 123 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен обект Ремонтна работилница, бивша собственост на организация по § 12 от стопанисва, управлява и разпорежда
ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

146

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ягодово / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

146

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 7 069 кв.м.
/прилежащ терен към сграда краварник, бивша собств. на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местн. "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 15 940 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към сграда кравеферма за 200 крави, б. собственост на организация по § 12 стопанисва, управлява и разпорежда
от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
ЗДС;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 954 кв.м.
/прилежащ терен към сграда кравеферма, бивша собств. на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 474 кв.м.
/прилежащ терен към сграда кравеферма, бивша собств. на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Заповед № 97 / Дата:27.02.2002 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 216 / Дата:02.12.2003 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 429 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 98 / Дата:27.02.2002 изцяло отписан;

№ 518 /
14.01.2002

№ 526 /
14.01.2002

№ 527 /
14.01.2002

№ 528 /
14.01.2002

№ 519 /
14.01.2002

№ 520 /
14.01.2002

№ 521 /
14.01.2002

№ 522 /
14.01.2002

№ 523 /
14.01.2002

№ 524 /
14.01.2002

№ 525 /
14.01.2002

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-21 / Дата:11.2.2011
г. - частично отписан Заповед № РД14-20 / Дата:11.2.2011 г. - изцяло
отписан

140

Монтана / Чипровци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 31058 кв.м.
/прилежащ терен към склад, кантар и кравеферма, бивша собственост на организация по §
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

147

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Трифоново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местн. "Требежа" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 1000 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към обект "Столова", бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на стопанисва, управлява и разпорежда
ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 394 / Дата:01.12.2004 изцяло отписан;

147

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Трифоново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местн. "Требежа" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 534 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към Административна сграда, б. собственост на организ. по § 12 от ПЗР на стопанисва, управлява и разпорежда
ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 394 / Дата:01.12.2004 изцяло отписан;

147

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Трифоново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местн. "Требежа" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 1276 кв.м.
/прилежащ терен към обект "Рем. работилница - склад", бивша собственост на организация
по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 394 / Дата:01.12.2002 изцяло отписан;

140

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 5 251 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към свинарник и част от краварник, бивша собственост на организация по стопанисва, управлява и разпорежда
§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

91

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Смирненски /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 2682 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към воловарник с навес, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР стопанисва, управлява и разпорежда
на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

91

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Смирненски /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1358 кв.м.
/прилежащ терен към склад /хамбар/, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

147

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Трифоново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местн. "Требежа" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 5997 кв.м.
/прилежащ терен към Метално хале и асфалтова площадка, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

147

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Трифоново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местн. "Требежа" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 1794 кв.м.
/прилежащ терен към основи на разрушена сграда, бивша собственост на организация по §
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

147

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Трифоново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местн. "Требежа" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 2486 кв.м.
/прилежащ терен към обект "Зърносушилна" и асфалтова площадка, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

147

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Трифоново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местн. "Требежа" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 540 кв.м.
/прилежащ терен към обект "Кантар", бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-35 / Дата:05.4.2011
г. - изцяло отписан

№ 529 /
15.01.2002

№ 530 /
15.01.2002

№ 531 /
15.01.2002

№ 534 /
19.02.2002

№ 535 /
19.02.2002

№ 532 /
19.02.2002

№ 533 /
19.02.2002

№ 538 /
19.02.2002
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Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местн. "Голямата
круша" /стопански
двор "Полски стан"/
кв. УПИ:

148

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местн. "Мерата"
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
/Стопански двор № 3/ от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 15 322 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към обслужващи площи и сгради от Стопански двор № 3 - складове за
стопанисва, управлява и разпорежда
зърно - 3 бр., 2 бр. метални навеси със зърночистачни съоръжения, метален навес и кантар,
от Министъра на земеделието и
бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
горите.

149

Монтана / Георги
Дамяново / с.Говежда
чл. 10б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността
ЗСПЗЗ и чл. 92 от ЗС
"Дълбоки дол" кв.
УПИ: ХVІІІ

1. Метален навес - 616 кв.м., 1 ет., метална конструкция, год. на построяване - 1986 г.;
2. Прилежащ терен с обща площ 1190 кв.м.;

Монтана / Лом /
чл. 68, ал. 1 и чл. 9 от
гр.Лом / Адрес: ул. "Г.
Закона за държ.
Димитров" № 146 кв.
собственост
244 УПИ: V

Правно основание: Имотът се
управлява от Изпълнителна агенция
"Управление на частната държавна
Гарнизонен стол на І-ви /партерен/ етаж от 5-ет. жилищен блок, построен 1972 г.,
собственост на Министерство на
Заповед № 189 / Дата:17.08.2005 конструкция - МсбЖ., състоящ се от столова и кухня със сервизни помещения и канцеларии
отбраната" към Министъра на
изцяло отписан;
с обща застр. площ - 412 кв.м., в т.ч. - 123,60 кв.м. сервизна площ.
отбраната на основание чл. 14 от ЗДС
и чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС №
162/10.08.1999 г. /изм. и доп./.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

Правно основание: На основание
Договор от 15.05.1987 г. за замяна на
недвижими имоти между СП "ВиК" Михайловград и РИОПС - Мих-град,
- Целият ІІІ-ти етаж с площ 719.32 кв.м. от 4-етажна администрат. сграда, конструкция Заповед № 718/15.06.1987 г. на ОНС МсбЖ, посотроена 1974 г., състоящ се от 8 бр. канцеларии, складово помещение,
Михайловград, Акт № 3 от ІV.1988 г.
лаборатория за радиац. контрол, химическа лаборатория за води и апаратна към нея, диспеч.
за приемане и предаване на основни
пункт, лаборат. за въздуха и апаратна към нея,
средства и чл. 14 от ЗДС, имотът се
Продължава в раздел 13!
управлява от Министерство на
околната среда и водите - Регионална
инспекция по околната среда и водите
/РИОСВ/ - Монтана.

42
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чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
ЗДС;

Стопански терен - 17 471 кв.м.
/прилеж. терен към обслужващи площи и сгради и съоръжения от стоп. двор "Полски стан" рем. р-ца и навес, битова сграда и столова, противопожарен водоем, склад за препарати,
цистерна, склад ГСМ и проходна будка, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл. 92 от ЗС,
имотът се управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Монтана / Монтана /
чл. 68, ал. 1 и чл. 9 от
с.Габровница / Адрес:
Закона за държ.
жил. блок № 8 кв. 72
собственост
УПИ: ІІІ

Част от жил. блок № 8, целият със застроена площ 296 кв.м., на 3 етажа, конструкция МсбЖ, построен 1984 г., както следва:
1. Ап. № 2 на І-ви ет. от 45,08 кв.м., състоящ се от стая, кухня и баня с тоалетна,
принадлежащите му:
- таванско помещение № 1 - 8,61 кв.м.
- мазе № 12 - 14.05 кв.м.
- както и 5,721 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж;
Продължава в раздел 13!

Правно основание: Имотът се
управлява от Изпълнителна агенция
"Управление на частната държавна
Заповед № 171 / Дата:29.06.2006 собственост на Министерство на
частично отписан;Заповед № 27 /
отбраната" към Министъра на
Дата:08.02.2007 - частично отписан;
отбраната на основание чл. 14 от ЗДС
и чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС №
162/10.08.1999 г. /изм. и доп./.

42

Монтана / Монтана /
чл. 68, ал. 1 и чл. 9 от
с.Габровница / Адрес:
Закона за държ.
жил. блок № 9 кв. 72
собственост
УПИ: ІІІ

Част от жил. блок № 9, целият със застроена площ 297,32 кв.м., на 4 ет., конструкция МсбЖ, построен 1984 г., както следва:
1. Част от І-ви /партерен етаж/:
- магазин - застр. площ 139,61 кв.м., ведно с 11,72 % ид. части от общите части на сградата и
от правото на строеж;
- клуб -120,71 кв.м., ведно с 10,14 % ид. части от общите части на сградата и от правото на
строеж;
Продължава на допълнителен лист!

Правно основание:Имотът се
управлява от Изпълнителна агенция
"Управление на частната държавна
собственост на Министерство на
отбраната" към Министъра на
отбраната на основание чл. 14 от ЗДС
и чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС №
162/10.08.1999 г. /изм. и доп./.
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Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

Стопански терен - 1 861 кв.м.
/прилежащ терен към склад за зърно, б. собств. на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

42

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № 252 / Дата:14.05.2004 частично отписан;Заповед № 15 /
Дата:01.02.2007 - частично
отписан;Заповед № 28 /
Дата:08.02.2007 - частично отписан;

№ 539 /
19.02.2002

№ 540 /
19.02.2002

№ 541 /
19.02.2002

№ 536 /
19.02.2002

№ 537 /
19.02.2002

№ 542 /
18.03.2002

№ 543 /
18.03.2002

№ 544 /
18.03.2002

№ 545 /
18.03.2002

№ 546 /
18.03.2002

№ 547 /
18.03.2002
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Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 200 кв.м.
/прилежащ терен към зърноплощадка от стопански двор, б. собств. на организация по § 12
от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 2 256 кв.м.
/прилежащ терен към зърноплощадка от стопански двор, б. собств. на организация по § 12
от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 5 844 кв.м.
/прилежащ терен към царевични кошове, б. собств. на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 2205 кв.м.
/прилежащ терен към сграда кошара, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

Стопански терен - 3 704 кв.м.
/прилежащ терен към зърноплощадка от стопански двор, б. собств. на организация по § 12
от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 2 395 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към "Животновъдна ферма", бивша собств. на организация по § 12 от ПЗР стопанисва, управлява и разпорежда
на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 435 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Над село"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 3 450 кв.м.
/прилежащ терен към сгради и съоръжения на обект "Бензиностанция", бивша собственост
на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 454 / Дата:04.11.2002 изцяло отписан;
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Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 14 497 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към 3 бр. сгради свинарници, бивша собственост на организация по § 12 от стопанисва, управлява и разпорежда
ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

153

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 3 416 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към обект "Бригаден стан", съст. се от сгради, рем. работилница и склад, б. стопанисва, управлява и разпорежда
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

78

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
ж. к. "Пъстрина", бл.
ППЗДС;
33, вх. Д, ет. 5, ап. 34
кв. 333 УПИ: ІІІ

154

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 68, ал. 1 и чл. 2,
Монтана / Берковица /
ал. 2, т. 2 от Закона за
гр.Берковица / Адрес:
държаавната
кв. 77 УПИ: ІV
собственост

ОНС - Михайловград

Апартамент № 34 със застр. площ от 79,65 кв.м., състоящ се от кухня, 2 бр. спални, хол,
баня-тоалетна и антре, на V ет., вх. Д, в 8-етажен жил. блок, конструкция - МсбЖ, постр.
1980 г., ведно с принадлежащия му гараж № 13 с площ 18,48к в.м., както и съответните ид.
части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Правно основание: На основание чл.
9 и чл. 14, ал. 1 от Закона за държ.
собственост, във връзка със Заповед
Част от партерния етаж, състоящ се от 9 бр. стаи, 2 бр. съвещателни зали и коридор с обща
№ РД-15-158/16.05.1990 г. на ОбНС застроена площ 564 кв.м. от административна сграда /бивш Дом на съветите/, цялата със
Берковица, имотът се управлява от
застр. площ 810 кв.м., на 4 ет., монолитна конструкция, построена 1971 г.
Районен Съд и Прокуратура Берковица към Министерство на
правосъдието.

Заповед № 448 / Дата:01.11.2002 изцяло отписан;

Заповед № 443 / Дата:24.10.2002 изцяло отписан;

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр. 21,
парт. № 3.

№ 549 /
08.04.2002

№ 550 /
08.04.2002

№ 551 /
08.04.2002

№ 552 /
08.04.2002

№ 553 /
08.04.2002

№ 548 /
09.04.2002

№ 554 /
25.04.2002

№ 556 /
13.05.2002

№ 555 /
13.05.2002

№ 561 /
13.05.2002

Сграда /червен дом/ със застроена площ 182 кв.м., на 3 ет., конструкция - МЖ с дървен
гредоред, построена 1893 г., състояща се от 8 бр. спални помещения, коридор и 1 бр.
сервизно помещение на всеки етаж;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

Блок № 8 /военен/ със застроена площ 482 кв.м. на 3 етажа, конструкция - МсбЖ и покрив с
дървен гредоред, построен 1951 г. Всеки етаж се състои от 16 бр. спални помещения и 2 бр.
сервизни помещения, свързани с общ коридор.

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

Блок № 12 /бивша здревна служба/ със застроена площ 408 кв.м. 1 ет., конструкция - МЖ,
построен 1957 г., състоящ се от 12 бр. помещения с 2 бр. санитарни възли;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

Апартамент № 9 със застроена площ 71,50 кв.м., състоящ се от кухня, хол, спалня,
коридор, баня и тоалетна, ведно с прилеж. му мазе № 9 - 8 кв.м. и таванско помещение от 12
кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж.

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

Пасбище - 31400 кв.м.
/включено в общ имот № 000012 с производствената площадка на "ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД в несъст., за която е съставен АДС № 302/03.11.1995 г., изд. от Общ. Бойчиновци/

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Сграда /поп Андрей/ със застроена площ 144 кв.м., на 3 ет., конструкция - ПМЖ с дървен
гредоред, построена 1893 г., състояща се от 6 бр. спални помещения, коридор и 1 бр.
сервизно помещение на всеки етаж;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста,
жил. блок № 10 кв. 25
УПИ: Х

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Апартаменти от жил. блок № 10 - масивна - 3-етажна сграда, постр. 1957 г., както следва:
- Апартамент № 1 на І етаж, вх. А - застр. площ 89,76 кв.м., състоящ се от трапезария с бокс,
спалня, хол, коридор и баня с тоалетна, ведно с принадлеж. му мазе № 1 от 8 кв.м., както и
съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж.
- Апартамент № 6 на ІІІ ет., вх. А - застроена площ 71,50 кв.м., състоящ се от трапезария с
бокс, спалня,
продължава в раздел 13!

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1440 кв.м.
/прилежащ терен към овчарник със застроена площ 72 кв.м., бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 55 / Дата:01.04.2003 изцяло отписан;

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 667 кв.м.
/прилежащ терен към овчарник със застроена площ 35 кв.м., бивша собств. на организация
по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 205 / Дата:12.11.2003 изцяло отписан;

146

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горна Лука / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местността "Големо
от ППЗСПЗЗ;
равнище" кв. УПИ:

Стопански терен - 907 кв.м.
/прилежащ терен към жилище и склад, свинеферма за 300 глави и водоем, бивша
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 254 / Дата:21.06.2002 изцяло отписан;

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
25 УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; и ал. 3

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
25 УПИ: V

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
25 УПИ: VІІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста,
жил. блок № 15 кв. 25
УПИ: V

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
25 УПИ: V

№ 562 /
13.05.2002

№ 563 /
13.05.2002

№ 557 /
13.05.2002

№ 558 /
13.05.2002

№ 559 /
13.05.2002

№ 560 /
13.05.2002

№ 564 /
27.05.2002

№ 566 /
27.05.2002

100

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
в местността "Радин
чл. 10 б, ал. 5 от
гроб", пар. 2 от масив
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
№ 10 /съгласно
от ППЗСПЗЗ;
териториалноустройствен план/ кв.
УПИ:

Стопански терен - 233 кв.м.
/прилежащ терен към кантар, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 310 / Дата:31.10.2006 изцяло отписан;

100

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
в местността "Радин
чл. 10 б, ал. 5 от
гроб", пар. № 25 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
масив № 10 /съгласно
от ППЗСПЗЗ;
териториалноустройствен план/ кв.
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 2616 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към обект "Бензиностанция", бивша собственост на организация по § 12 от стопанисва, управлява и разпорежда
ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 309 / Дата:31.10.2006 изцяло отписан;

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 886 кв.м.
/прилежащ терен към овчарник със застроена площ 302 кв.м., бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

73

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: в
местността "Срещу
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 3090 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към Бензиностанция, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на стопанисва, управлява и разпорежда
ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

100

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
"Градиняко" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 1304 кв.м.
/прилежащ терен към Шивашки цех, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 457 / Дата:06.11.2002 изцяло отписан;

146

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горна Лука / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Врелото" кв. УПИ:

Стопански терен - 16 592 кв.м.
/прилежащ терен към сгради и съоръжения: телчарник за 360 телета, основи на сеновал,
фуражна кухня, телчарник за 360 глави, противопожарно депо, тоалетна, склад и
работилница, плевня и царевичен кош /навеси/, основи за битова сграда и колиен
кантар,бивша собственост на ДФ "Живконс" - с. Бели мел -организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-17 / Дата:08.2.2011
г. - изцяло отписан

157

42

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: в
местността "Срещу
село" кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 68, ал. 1 и чл. 9 от
ж.к. "Младост 1",
Закона за държ.
жил. блок № 29, вх. Г, собственост
кв. 5 УПИ: І

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

КАНАДСКА ФЕРМА: Терен с обща площ 4641 кв.м., ведно с построени в него: Сграда
на подобренията - ТКЗС /л/ канадска ферма със застроена площ 577 кв.м., на 1 ет., масивна кострукция, построена 1956
с. Сливата, общ. Лом
г., Навеси и бетонова площадка - 84 кв.м., 1956 г. и Ограда - 127 кв.м.;

Правно основание: На основание чл.
2, ал. 1, т. 2 от ПМС № 162/10.08.1999
г. /изм. и доп./ функциите по
Апартамент № 56 на VІ-ти ет. от 42,26 кв.м., ведно с принадлежащото му мазе № 56 от 3,12 стопанисване, управление и
кв.м., както и 2,76 % идеални части от общите части на 8-ет. жил. блок № 29, построен 1981 разпореждане с имота осъществяват
г., конструкция - МсбЖ и от правото на строеж;
от Изпълнителна агенция "Управление
на частната държавна собственост на
Министерство на отбраната" към
Министърът на отбраната.

"ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - ГР.
СОФИЯ
на основание Заповед № РД-41-50 от
26.01.2001 г. на Министъра на
земеделието и горите и Решение №
7/25.04.2001 г. на СГС по ф. д. №
17063/1993 г., т. 9, стр. 128, парт. №
466.

№ 565 /
27.05.2002

№ 567 /
06.06.2002

№ 568 /
06.06.2002

№ 569 /
14.06.2002

№ 570 /
14.06.2002

№ 571 /
14.06.2002

№ 572 /
14.06.2002

№ 573 /
26.06.2002

42

124

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул. " П.К. Яворов" №
2 кв. 121 УПИ: VІ 588

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
и чл. 9 от Закона за
държавната
собственост

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Монтана / Адрес: и
ППЗДС;
№ 000206 кв. УПИ:

Партерен етаж на 6 - етажен масивен жилищен блок/б. Клуб на дейците на културата/ застроена площ 247,58 кв.м с тераса от 20 кв.м, свързан с вътрешно стълбище с
принадлежащото му мазе / сутерен/ от 35 кв.м;

Пласментно-снабдително
предприятие - гр.
Михайловград

Правно основание:На основание чл. 2,
ал.1, т. 2 от ПМС №
162/10.08.199г./изм. и доп./ функциите
по стопанисване, управление и
Заповед № 269 / Дата:14.12.2005 разпореждане с имота се осъществяват
изцяло отписан;
от Изпълнителна агенция "Управление
на частната държавна собственост на
министерство на отбраната" към
министъра на отбраната.

"АГРОСЪЮЗ - МОНТАНА"
ЕООД - гр. Монтана
на основание Заповед № РД-41453/02.06.2000 г. на МЗГ с Решение на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
228/2000 г., том 9, стр. 121, парт. № 13.

1. Терен с обща площ 2603 кв.м.
2. Сграда фуражна лаборатория - застр. площ 104 кв.м., етажност - 2 ет., конструкция - МЖ,
год. на построяване 1961 г.;
3. Административна сграда - 82 кв.м., 1 ет. с мазе, МЖ, постр. 1970 г.;
4. Стопанска постройка - 26 кв.м., 1 ет., ПС, 1970 г.;

158

чл. 10, ал. 2 от Закона
Монтана / Берковица / за народната просвета
гр.Берковица / Адрес: /ЗНП/, чл. 10, ал. 3, т.
кв. УПИ:
1 от ППЗНП, чл. 2, ал.
2, т. 4 от ЗДС

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ":
1. Терен с обща площ 9885 кв.м. /застр. и незастр./
2. Сграда училище - застр. площ 180 кв.м. на 2 етажа, конструкция - МЖ, год. на
построяване - 1961 г.
3. Сграда общежитие - 730 кв.м., 2 ет, МЖ, 1933 г.
4. Сграда столова и уч. работилница - 470 кв.м., 1 ет., конструкция - МЖ, 1963 г.
5. Дърварник и гараж - 70 кв.м., 1 ет., МС;
6. Сграда тоалетна - 26 кв.м., 1 ет., МС,
7. Сграда физкулт. салон - 200 кв.м., 1 ет., МС, 1963 г.
8. Администрат. сграда - 56 кв.м., 1 ет., МС, 1933 г.

Правно основание: Имотът се
управлява и стопанисва от Помощно
училище "Христо Ботев" - гр.
Берковица към Министерство на
образованието и науката.

Заповед № РД-02-14-346 /
Дата:12.3.2009 г. - изцяло отписан

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Озирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

Стопански терен - 3 196 кв.м.
/прилежащ терен към краварник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 11 / Дата:20.01.2003 изцяло отписан;

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
105 УПИ: Ів

Стопански терен - 850 кв.м.
/прилежащ терен към сграда телчарник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

158

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: в
местността
чл. 148, ал. 1 от
"Петрохан", на РП № ППЗДС;
ІІ-81, км. 53+013 кв.
УПИ:

159

Монтана / Вършец /
с.Стояново / Адрес: в
местността
чл. 148, ал. 1 от
"Дупляшкото", на РП ППЗДС;
№ ІІІ-162, км. 33+500
кв. УПИ:

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
142 УПИ: ІІ

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Областно пътно
управление - Монтана

Областно пътно
управление - Монтана

СНЕГОРИННА БАЗА "ПЕТРОХАН" - терен с обща площ 4 940 кв.м.
виж раздел 13!

КАНТОНСКИ ИМОТ "СОПОВО" - терен с обща площ 7542 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 2300 кв.м., отреден за производствена дейност
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към 2 бр. сгради - Семехранилище и Хамбар с мазе, бивша собственост на стопанисва, управлява и разпорежда
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БЕРКОВИЦА" ЕООД - ГР.
БЕРКОВИЦА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Прилбожение № 27 към него и
решения на Окръжен Съд Монтана по
ф.д. № 737/2000 г., том 9, стр. 271,
парт. № 18.
"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БЕРКОВИЦА" ЕООД - ГР.
БЕРКОВИЦА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Прилбожение № 27 към него и
решения на Окръжен Съд Монтана по
ф.д. № 737/2000 г., том 9, стр. 271,
парт. № 18.

№ 574 /
26.06.2002

№ 575 /
26.06.2002

№ 576 /
26.06.2002

№ 582 /
08.07.2002

№ 580 /
08.07.2002

№ 581 /
08.07.2002

№ 587 /
08.07.2002

№ 588 /
08.07.2002

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Бреста",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 4 599 кв.м.
/прилежащ терен към свинарник за 500 свине за угояване, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Вършец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Грамада",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 5 190 кв.м.
/прилежащ терен към овцеферма, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

161

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

Правно основание: На основание чл.
1. Терен с обща площ 1140 кв.м.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
2. ІV-ти етаж - малко крило със застр. площ 183 кв.м. от построена в терена администрат.
от Областен управител на област
сграда на 4 етажа със сутерен, с обща ЗП-704 кв.м., МсбЖ, 1974 г., състоящо се от 5 бр. стаи
Монтана.
и серв. помещения, ведно с 6,8 % ид. части от общите части на сградата.
виж раздел 13!

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
3 УПИ: ХІІ

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен -1638 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към асфалтова площадка, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на стопанисва, управлява и разпорежда
ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
3 УПИ: Х

Стопански терен - 1206 кв.м.
/прилежащ терен към кантар, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
3 УПИ: ХІ

Стопански терен -662 кв.м.
/прилежащ терен към склад за зърнени храни и асф. площадка, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

80

80

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: в
местността "Буков
брод", кв. УПИ:

чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
Закона за държавната
собственост

чл. 24, ал. 2 и ал. 5 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
Горско стопанство земеделските земи и Говежда
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
собственост

чл. 24, ал. 2 и ал. 5 от
Закона за
Монтана / Георги
собствеността и
Дамяново / с.Говежда
ползуването на
Горско стопанство / Адрес: в местността
земеделските земи и Говежда
"Попов мост", кв.
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
УПИ:
Закона за държавната
собственост

РИБАРНИК:
1. Терен с обща площ - 10 467 кв.м.
2. Басейни - 6 бр. с обща площ 3617 кв.м.;
виж раздел 13!

ПАТИЧАРНИК:
1. Терен с обща площ 7001 кв.м.
2. Стопанска сграда - застр. площ - 36 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - масивна,
построена 1991 г.
3. Склад - 48 кв.м., 1 ет., масивна, 1991 г.;
4. Волиер за патици с навес - 38 кв.м., 1 ет., МС, 1991 г.;
5. Сграда с обща застроена площ 498 кв.м., 1 ет., МС, 1991 г., състояща се от люпилня,
битовка и 2 бр. волиери за патици;
6. Басейн за патици - 104 кв.м., построен 1991 г.
7. Басейн за патици - 113 кв.м., построен 1991 г.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и разделителен баланс към
30.06.1998 г., имотът е предоставен за
управление на ДЪРЖАВНО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ГОВЕЖДА при
Национално управление на горите София /РУГ - Берковица/ към МЗГ.

Правно основание: На основание
Заповед № УЗ-00-55/30.04.1993 г. на
Министъра на земеделието, Заповед
№ РД-09-1221/15.07.1998 г. на МЗГАР
и разделит. баланс към 30.06.98 г.,
имотът е предоставен за управление
на ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГОВЕЖДА при Национално
управление на горите - София /РУГБерковица/ към МЗГ.

Заповед № 389 / Дата:30.11.2004 изцяло отписан;

№ 589 /
08.07.2002

№ 584 /
08.07.2002

№ 585 /
08.07.2002

№ 586 /
08.07.2002

№ 583 /
08.07.2002

№ 591 /
08.07.2002

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТПП 1 с. Бели брод:

163

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес: кв. 22
УПИ: І

80

чл. 24, ал. 2 и ал. 5 от
Монтана / Георги
Закона за
Дамяново / с.Георги собствеността и
Дамяново / Адрес: в ползуването на
Горско стопанство местността
земеделските земи и Говежда
"Помеждинска бара", чл. 2, ал. 2, т. 2 от
кв. УПИ:
Закона за държавната
собственост

1. Терен с обща площ 3 907 кв.м.
2. Сграда "Дом на рибовъда" със застроена площ 112 кв.м., етажност - 2 ет., конструкция МС, година на построяване - 1991 г.

Правно основание: На основание
Заповед № УЗ-00-55/30.04.1993 г. на
Министъра на земеделието, Заповед
№ РД-09-1221/15.07.1998 г. на МЗГАР
и разделит. баланс към 30.06.98 г.,
имотът е предоставен за управление
на ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГОВЕЖДА при Национално
управление на горите - София /РУГБерковица/ към МЗГ.

80

чл. 24, ал. 2 и ал. 5 от
Закона за
Монтана / Георги
собствеността и
Дамяново /
ползуването на
Горско стопанство с.Копиловци / Адрес:
земеделските земи и Говежда
в местността "Млака",
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
кв. УПИ:
Закона за държавната
собственост

1. Терен с обща площ 2 423 кв.м.
2. Стопанска сграда - застр. площ - 72 кв.м., на 2 ет., конструкция - монолитна, построена
1975 г.;
3. Бунгала триместни - 2 бр., всяко със застр. площ от 17,5 кв.м., 1 ет., конструкция - ПС
/дървени/, год. на построяване - 1991 г.;
4. Бунгала двуместни - 2 бр., всяко със застр. площ от 7,5 кв.м., 1 ет., ПС /дървени/, 1975 г.;

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и разделителен баланс към
30.06.1998 г., имотът е предоставен за
управление на ДЪРЖАВНО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ГОВЕЖДА при
Национално управление на горите София /РУГ - Берковица/ към МЗГ.

80

чл. 24, ал. 2 и ал. 5 от
Закона за
Монтана / Георги
собствеността и
Дамяново / с.Говежда
ползуването на
Горско стопанство / Адрес: в местността
земеделските земи и Говежда
"Попов мост", кв.
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
УПИ:
Закона за държавната
собственост

ГОРСКИ РАЗСАДНИК - терен с площ 20 000 кв.м.;

Правно основание: На основание
Заповед № УЗ-00-172/10.12.1992 г. на
Министъра на селскостоп. развитие,
земеползването и възстановяването на
поземлената собственост, Заповед №
РД-09-1221/15.07.1998 г. на МЗГАР и
разделителен баланс към 30.06.98 г.,
имотът е предоставен за управление
на ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГОВЕЖДА при Национално
управление на горите - София /РУГБерковица/ към МЗГ.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
3 УПИ: ХІІІ

Стопански терен -2844 кв.м.
/прилежащ терен към разрушени сгради - дърв. раб. царев. кош и фуражомелка, бивша
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци / с.Мадан прилагане на Закона
/ Адрес: кв. 69 УПИ: І за държавната
собственост

1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 6,76 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, построена 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Мадан:
1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
построена 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

№ 592 /
08.07.2002

№ 593 /
08.07.2002

№ 594 /
08.07.2002

№ 595 /
08.07.2002

№ 597 /
08.07.2002

№ 598 /
08.07.2002

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Владимирово /
за държавната
Адрес: кв. 45 УПИ: І
собственост

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци / с.Ерден
прилагане на Закона
/ Адрес: кв. 49 УПИ:
за държавната
ХV
собственост

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес: в
уличното
пространство на
улици с ОК23-ОК25,
ОК23-ОК26, ОК26ОК49 и парІІ-215 кв.
УПИ:

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес: в
зелена площ между
улици с ОК83-ОК84, с
ОК87-ОК88-ОК83 и
ОК-87-ОК86; кв.
УПИ:

163

163

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брег / Адрес: кв. 17
УПИ:

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. 14 УПИ: ІІІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 2 с. Владимирово:
1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Ерден:
1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Громшин:
1. Терен с обща площ 31 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Громшин:
1. Терен с обща площ 25 кв.м, представляващ ид. части от общински терен;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1980 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Бели брег:
1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 7,29 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, построена 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Коблиляк:
1. Терен с обща площ 15 кв.м, прадставляващ ид. част от държавен терен, отреден за
трафопост;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
построена 1983 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

№ 599 /
08.07.2002

№ 596 /
08.07.2002

№ 590 /
08.07.2002

№ 603 /
08.07.2002

№ 604 /
08.07.2002

№ 605 /
08.07.2002

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. 3 УПИ: І

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
между улици с ОК16ОК17, ОК18-ОК19,
ОК16-ОК18 и ОК17ОК19, кв. УПИ:

163

163

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брод / Адрес: кв. 18
УПИ: ІІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Лехчево / Адрес: кв.
за държавната
30 УПИ: І
собственост

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Лехчево / Адрес: кв.
за държавната
100 УПИ: І
собственост

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Портитовци / Адрес:
в парцел между улици
с ОК106-ОК108 и
ОК108-ОК107-ОК39;
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 3 с. Коблиляк:
1. Терен с обща площ 15 кв.м, прадставляващ ид. част от държавен терен, отреден за
трафопост;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
построена 1961 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 4 с. Громшин:
1. Терен с обща площ 25 кв.м.
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Бели брод:
1. Терен с обща площ 16 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
построена 1979 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 5 с. Лехчево:
1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1962 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 6 с. Лехчево:
1. Терен с обща площ 16 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1962 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Портитовци:
1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

№ 607 /
08.07.2002

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци / с.Охрид
прилагане на Закона
/ Адрес: кв. 30 УПИ:
за държавната
VІІІ
собственост

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Охрид:
1. Терен с обща площ 9 кв.м, представляващ ид. част от държавен терен, отреден за
трафопост;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 7,29 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1979 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

№ 602 /
08.07.2002

№ 600 /
08.07.2002

№ 577 /
08.07.2002

№ 578 /
08.07.2002

№ 579 /
08.07.2002

№ 601 /
08.07.2002

№ 606 /
08.07.2002

ТП 4 с. Лехчево:
1. Терен с обща площ 16 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 12,25 кв.м., на 1 ет., конструкция - монолитна, постр.
1980 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Лехчево / Адрес: кв.
за държавната
4 УПИ: ІІ
собственост

ТП 3 с. Лехчево:
1. Терен с обща площ 9 кв.м;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 12 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30, парт. № 350.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
3 УПИ: VІІ

Стопански терен - 3475 кв.м.
/прилежащ терен към сграда краварник № 1 за 30 бр. крави, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
3 УПИ: VІІІ

Стопански терен - 3517 кв.м.
/прилежащ терен към сграда телчарник, бетонова площадка и бет. път, бивша собственост
на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
3 УПИ: ІХ

Стопански терен - 2608 кв.м.
/прилежащ терен към администр. сграда на 2 ет., навес с кухня и столова и трафопост,
бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

163

чл.148, ал. 1 и ал. 3 от
Монтана /
Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Лехчево / Адрес: кв.
за държавната
24 УПИ: ХІІ
собственост

ТП 1 с. Лехчево
1. Терен с обща площ 9 кв.м.
2. Сграда трафопост със застроена площ - 6,76 кв.м., на 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

163

163

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Лехчево / Адрес:
от Правилника за
парцел м/у улици с
прилагане на Закона
ОК230-ОК229, ОК
за държавната
231-ОК258 и с ОК229- собственост
ОК258, кв. УПИ:

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 7 УПИ: VІІІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС; и чл. 148,ал.
3 от ППЗДС

ТП 2 с. Мърчево:
1. Терен с обща площ 10 кв., представляващ ид. част от държавен терен, отреден за
трафопост;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г., то,
стр. 7/30,

№ 608 /
11.07.2002

№ 609 /
17.07.2002

№ 610 /
25.07.2002

№ 611 /
31.07.2002

№ 612 /
06.08.2002

№ 621 /
07.08.2002

№ 623 /
07.08.2002

159

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: в чл. 148, ал. 1 от
местността "Гаджов ППЗДС;
яз", кв. УПИ:

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: и имот №
106007 кв. 14 УПИ:
ІV

Областно пътно
управление - Монтана

КАНТОН "СРЕДЕН МОСТ":
- терен с обща площ 14397 кв.м.
- сграда за битови нужди - 137 кв.м., 1 ет., конструкция - масивна, построена 1988 ;
- кантон /с пристройка/ - 159 кв.м., 1 ет., МС., 1932 г.
- свинарник - 100 кв.м., 1 ет.1 МС., 1979 г.;
- овчарник - 500 кв.м., 1 ет., МС., 1990 г.;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

СТУДЕНТСКИ ЛАГЕР - незастроен терен с обща площ от 44255 кв.м. /в това число: 40500
кв.м. - в чертите на гр. Бойчиновци и 3755 кв.м. извън регулация/.

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

- ІІ-ри етаж - голямо крило със застр. площ 474 кв.м. и 56 кв.м. застроена площ м/у двете
крила на ІІ ет. от 4-етажна административна сграда със сутерен, конструкция - МсбЖ., год.
на построяване - 1974 г.;
- мазе № 4 - 27,40 кв.м.;
както и съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж в/у
държавен терен

"ДЪРЖАВЕН
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ ДЗИ" ЕАД - гр. СОФИЯ
с Решение № 1/30.10.1997 г. на
Софийски Градски Съд по ф. д. №
15506/1997 г., том 15, стр. 126, парт. №
851.

164

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

165

ЛАГЕРНА БАЗА - с. ГОВЕЖДА:
1. Терен с обща площ 17700 кв.м.;
2. Бунгала - 12 бр., всяко от две стаи и санитарен възел, със застроена площ 60 кв.м., на 1
чл. 10, ал. 2 от ЗНП,
Монтана / Георги
етаж, конструкция - МЖ, постр. 1978 г.;
чл. 10, ал. 4, т. 3 от
Община - Монтана - СД
Дамяново / с.Говежда
3. Трафопост - 9 кв.м., 1 ет., МС., 1989 г.;
ППЗНП и чл. 2, ал. 2, "Детски градини"
/ Адрес: кв. УПИ:
4. Сграда столова и кухненски блок - 300 кв.м., МС., на 1 ет., 1978 г.;
т. 4 от ЗДС
5. Културен дом - 295 кв.м., 1 ет., МС., 1978 г.;
6. Сграда салон /3 бр. спални, хол, кухненски бокс и серв. помещения/ - 105 кв.м., 1 ет.,
МЖ., 1979 г.;

166

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 9
"Дунавска" № 44, кв. и чл. 68, ал. 1 от ЗДС
20 УПИ: ІV

163

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: до улици с
ОК125-ОК124 и
ОК125-ОК144а кв. 80
УПИ:

163

Монтана / Монтана /
с.Клисурица / Адрес:
в уличното
пространство на
улица с ОК342-ОК352
кв. УПИ:

Правно основание:,

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БЕРКОВИЦА" ЕООД - ГР.
БЕРКОВИЦА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 27 към него и
решения на Окръжен Съд Монтана по
ф. д. № 737/2000 г., том 9, стр. 271,
парт. № 18.

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

МИТНИЦА ЛОМ:
Част от 2-ет., сграда със сутерен, със застр. площ - 2918,72 кв.м. /ЗП на сутерена - 3718,56
кв.м./, монолитна конструкция, постр. 1989 г., както следва:
- 1/3 ид. част от сутерена:
- І етаж - стаи №№ 101 до 106 вкл. и 110 до 119 вкл.;
- ІІ етаж - стаи №№ 210 до 221 вкл., 242, 243 и 244;
както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в/у терен
от 4693 кв.м., собственост на "Деспред" АД - гр. София;

ТП 1 с. Студено буче:
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 7,3 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, постр. 1958 г. състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Клисурица:
Застроен терен с обща площ 9 кв.м.
виж раздел 13!

Правно основание: На основание §
10, ал. 1 от ПЗР на ПМС №
151/04.08.1993 г., имотът е
предоставен за управление на
МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО - Национален
център за отдих, възстановяване и
спорт.

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
финансите - Агенция "Митници" РМД Русе - МИТНИЦА ЛОМ.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

№ 622 /
07.08.2002

№ 613 /
07.08.2002

№ 614 /
07.08.2002

№ 615 /
07.08.2002

№ 616 /
07.08.2002

№ 617 /
07.08.2002

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: в уличното
пространство на
улица с ОК33-ОК43
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 103 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 153 УПИ: ІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 3 УПИ: ІІІ

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 35 УПИ: ІV

163

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес: в
уличното
пространство на
улици с ОК86-ОК99,
ОК86-ОК97-ОК98,
ОК86-ОК85 и ОК99ОК98 по плана на с.
Сумер кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 2 с. Студено буче:
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1982 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП "Журналист":
1. Терен с обща площ 66,5 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 62 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, постр. 1979 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП "Театъра":
1. Терен с обща площ 70 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 70 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, постр. 1979 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП "Младост 15":
1. Терен с обща площ 60 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 60 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, постр. 1979 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 2 "Мала Кутловица":
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1958 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Сумер:
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 7,3 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, постр. 1973 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

№ 618 /
07.08.2002

№ 619 /
07.08.2002

№ 620 /
07.08.2002

№ 624 /
07.08.2002

№ 625 /
07.08.2002

№ 626 /
07.08.2002

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в уличното
пространство на
улица с ОК308-ОК309
по плана на с.
Смоляновци кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в уличното
пространство между
улици с ОК67-ОК125,
ОК67-ОК67Б и кв. 42
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: в
уличното
пространство на
улица с ОК17-ОК19
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Славотин / Адрес: в
уличното
пространство на
улица с ОК75-ОК89
кв. УПИ:

163

Монтана / Монтана /
с.Славотин / Адрес:
кв. 50 УПИ: ІІ

163

Монтана / Монтана /
с.Славотин / Адрес: в
уличното
пространство м/у
улици с ОК345ОК313, ОК 346аОК346 и пар. І, кв.
122 кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 4 с. Смоляновци:
Застроен терен с обща площ 9 кв.м.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 5 с. Смоляновци":
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1962 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Крапчене":
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1979 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Славотин:
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1961 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Славотин:
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1961 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Славотин:
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1961 г. състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

№ 627 /
07.08.2002

№ 632 /
08.08.2002

№ 633 /
08.08.2002

№ 631 /
08.08.2002

№ 628 /
08.08.2002

№ 629 /
08.08.2002

№ 630 /
08.08.2002

163

108

108

108

108

108

108

Монтана / Монтана /
с.Славотин / Адрес: в
уличното
пространство на
улица с ОК314-ОК11
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местн. "Бахчите" кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

ТП 4 с. Славотин:
Застроен терен с обща площ 9 кв.м.;
виж раздел 13!

1. Дворно място /към кантон на дигата с. Орсоя/ с обща площ 3686 кв.м.
2. Кантон на дигата с. Орсоя - застр. площ 56 кв.м. на 2 ет., конструкция - ПМС, построена
1963 г.;

Незастроено дворно място /обект "Кантон на канал Р-1 с. Орсоя"/с обща площ 201 кв.м.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ - приложение №
5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ, ведно с
приложение № 5 и Решение №
19/27.03.01 г. на СГС по ф. д. №
1798/1991 г., т. 10, стр. 71, парт. №
514.

Правно основание: Имотът се
ПС "ОРСОЯ - ОСНОВНА":
управлява от "ЕАД Напоителни
1. Терен с обща площ 24738 кв.м.;
системи - Клон" - гр. Монтана,
2. Помпена станция "Орсоя - осн." - застр. площ - 123 кв.м., 1 ет., конструкция - МС., постр. съгласно Разделителен п-л от
1963 г.;
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
3. Жилищна сграда - 160 кв.м., 1 ет., МС., 1963 г.;
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
4. Склад - 35 кв.м., 1 ет., МС., 1963 г.;
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
5. Сграда тоалетна - 1 кв.м., 1 ет., ПМС., 1980 г.;
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи-Клон" - гр. Монтана,
съгласно Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ - приложение №
5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ, ведно с
приложение № 5 и Решение №
19/27.03.01 г. на СГС по ф. д. №
17981991 г., т. 10, стр. 71, парт. № 514.

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
местността "Токмеш" ППЗДС;
кв. УПИ:

1. Терен /обект ДПС "Пролет" с изравнител и кантон/ с обща площ 31897 кв.м.;
2. Изравнител на канал М-2 за Р-9 - 20000 куб.м., построен 1970 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
ПС "ОРСОЯ - 2":
системи - Клон" - гр. Монтана,
1. Терен с обща площ 2312 кв.м.;
съгласно Разделителен п-л от
2. Помпена станция "Орсоя - 2" - застроена площ - 103 кв.м., 1 ет., конструкция - МС., постр.
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
1964 г.;
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
3. Сграда тоалетна - 1 кв. м., 1 ет., МС., 1964 г.;
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
виж раздел 13!
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Полето"
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Незастроено дворно място /обект "Кантон за канал М2-дюкер Лом"/ с обща площ 889 кв.м.;

№ 638 /
08.08.2002

№ 639 /
08.08.2002

№ 640 /
08.08.2002

№ 641 /
08.08.2002

№ 636 /
08.08.2002

№ 634 /
08.08.2002

№ 637 /
08.08.2002

108

108

108

108

108

108

108

Монтана / Лом /
с.Станево / Адрес: в
местността
"Пристанището" кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
местността
ППЗДС;
"Мокрешки път" кв.
УПИ:

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
местността
ППЗДС;
"Мокрешки връх" кв.
УПИ:

Монтана / Лом /
с.Станево / Адрес: и
имоти №№ 000059,
000622 и 000616 кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес: в чл. 148, ал. 1 от
местността "Вълчово ППЗДС;
дърво" кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Станево / Адрес: в
местността
"Пристанището" кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

ПОДСТАНЦИЯ "СТАНЕВО - ПЛАВАЩА":
1. Терен с обща площ 3854 кв.м.
2. Сграда подстанция - застроена площ - 358 кв.м., на 1 ет., конструкция - МС, построена
1964 г.;

Кантон язовир "Ковачица":
1. Терен с обща площ 5275 кв.м.
2. Кантон - застр. площ 67,50 кв.м., 1 ет., конструкция - МС., постр. 1967 г.

Незастроено дворно място /обект "Кантон на канал М-1 с. Орсоя"/с обща площ 2004 кв.м.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ - приложение №
5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ, ведно с
приложение № 5 и Решение №
19/27.03.01 г. на СГС по ф. д. №
1798/1991 г., т. 10, стр. 71, парт. №
514.

Правно основание: Имотът се
ПС "КОВАЧИЦА - 2":
управлява от "ЕАД Напоителни
1. Терен с обща площ 7560 кв.м.
системи - Клон" - гр. Монтана,
2. Помпена станция "Ковачица-2" със застр. площ 377 кв.м., 1 ет., конструкция - МС, постр. съгласно Разделителен п-л от
1974 г.;
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
3. Сграда тоалетна - 2 кв.м., 1 ет., МС., 1975 г.;
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
4. Изравнител "Ковачица - 2" - 6000 куб. м., монолитна конструкция, постр. 1974 г.;
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

ПС "СТАНЕВО СТАЦИОНАРНА":
1. Терен с обща площ 4648 кв.м.
2. Помпена станция "Станево - стационарна" със застроена площ - 150 кв.м., 1 ет.,
конструкция - МС., построена 1958 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
Незастроено дворно място /обект "Кантон на канал М-1 с. Ковачица"/с обща площ 875 кв.м.; съгласно Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ - приложение №
5.

КАНТОН "СТАНЕВО - ПЛАВАЩА":
1. Терен с обща площ 3747 кв.м.
2. Кантон - застроена площ - 80 кв.м., на 1 ет., конструкция - МС, построена 1963 г.;
3. Сграда тоалетна - 3 кв.м., 1 ет., МС., 1963 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ, ведно с
приложение № 5 и Решение №
19/27.03.01 г. на СГС по ф. д. №
1798/1991 г., т. 10, стр. 71, парт. №
514.
"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

№ 642 /
08.08.2002

№ 643 /
21.08.2002

№ 644 /
21.08.2002

№ 645 /
21.08.2002

№ 648 /
19.09.2002

№ 647 /
19.09.2002

№ 646 /
19.09.2002

№ 653 /
04.10.2002
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Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес: в чл. 148, ал. 1 от
местността "До село" ППЗДС;
кв. УПИ:

167

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Владимир Заимов"
№ 8 кв. 152 УПИ: VІІ

168

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес: и
№ 000542 в местн.
"Помеждинска бара",
кв. УПИ:

169

108

чл. 2, ал.2 от Закона
за народната просвета
/ЗНП/.
чл. 10, ал. 3, т. 2 от
ППЗНП и чл. 2, ал. 2,
т. 4 от ЗДС

чл. 10, ал. 2 от Закона
за народната просвета
/ЗНП/, чл. 10, ал.4, т.
4 от ППЗНП, чл.2, ал.
2, т. 4 от ЗДС.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: в чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 9
местността "Расника" и чл. 68, ал. 2 от ЗДС
кв. УПИ:

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Дъбова махала /
ППЗДС;
Адрес: кв. УПИ:

1. Склад с гараж /сграда към Хидротехнически район с. Ковачица/ - застр. площ 300 кв.м.,
на 1 ет., конструкция - МС., 1982 г.;
2. Прилежащ терен с обща площ 1815 кв.м.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

Техникум по производствени технологии:
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 23800 кв.м.;
2. Учебен корпус - застр. площ 790 кв.м., на 3 етажа, конструкция - монолитна, построена
1969 г.;
3. Производствен корпус - 1119 кв.м., 1 ет., монолитна, 1969 г.;
4. Страда стол - 300 кв.м., 1 ет., масивна, 1973 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
образованието и науката - Техникум
по производствени технологии - гр.
Лом.

ДОВДЛРГ "Горски кът":
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 7851 кв.м.;
Лопушански манастир - на 2. Основна сграда - застр. площ 856,62 кв.м., етажност 2 ет., конструкция-МЖ., построена
2,5 дка от терена, съгласно П- 1973 г.;
л № 5/18.07.1967 г. на
3. Кухненски блок - 262,53 кв.м, 1 ет., МС., 1974 г.;
Видински епарх. съвет
4. Стопанска сграда - 82,2 кв.м., 1 ет., МС., 1991 г.;
5. Игротека - 170,19 кв.м., 1 ет., сглоб. метална конструкция, постр. 1994 г.;
6. Работилница - 217,7 кв.м.., 1 ет., МС., 1976 г.;

Община Монтана

ОБЕКТ "197 - М":
1. Терен с обща площ 26120 кв.м.;
2. Сграда на 2 етажа, застр. площ - 657 кв.м., конструкция - МсбЖ, построена 1981 г.,
състояща се от:
- подземие - 2367 кв.м.;
- І етаж - 657 кв.м.- зала за хранене, кухненски блок, гардеробна, кинокабина, заседателна
зала, фоайе и зала за игри;
- ІІ етаж - 417 кв.м. - 11 бр. апартаменти;
3. Сграда състояща се от 4 бр. гаражи, нафтово стопанство и трафопост - 257 кв.м., 1 ет.,
МС., 1981 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от Министрество на
образованието и науката - Дом за
Заповед № 126 / Дата:23.4.2008 г. отглеждане и възпитание на деца
изцяло отписан
лишени от родителска грижа "Горски
кът" - с. Георги Дамяново.

Правно основание: На основание
Решение № 471/23.11.1995 г. на
Министерски Съвет за измениние и
допълнение на Решение № 413/1992 г.
на МС за предоставяне на недвижими
имоти - държ. собственост за нуждите
на областните администрации, имотът
се управлява от ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
МОНТАНА.

Правно основание:Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
Незастроено дворно място /обект "Кантон за канал М-1 с. Дъбова махала"/ с обща площ 667 системи-Клон" - гр. Монтана,
кв.м
съгласно Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ - приложение №
5.

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Брусарци /
ППЗДС; чл. 2, ал. 2, т.
с.Крива бара / Адрес:
2, чл. 9 и чл. 68, ал. 2
кв. УПИ:
от ЗДС

Незастроено дворно място /обект "Кантон на канал 2-Г-5 с. Крива бара /с обща площ 2688
кв.м.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи-Клон" - гр. Монтана,
съгласно Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ - приложение №
5.

108

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски /
чл. 148, ал. 1 от
Адрес: и имот №
ППЗДС;
000032 кв. УПИ:

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ХР. СМИРНЕНСКИ"
1. Терен с обща площ 6389 кв.м.
2. Помпена станция "Хр. Смирненски" - застроена площ - 205 кв.м., на 1 ет., конструкция МС., год. на построяване - 1969 г.;
3. Склад ПС - 28 кв.м., 1 ет., МС., 1969 г.;
4. Сграда тоалетна ПС - 3 кв.м., 1 ет., МС., 1969 г.;
5. Лимниграфски будки - 2 бр., всяка от тях със застроена площ 3 кв.м., 1 ет., ПМС., 1973 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП "Водно
стопанство" и ЕП "Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г.
на МЗГ - приложение № 5.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 9892 кв.м.
/прилежащ терен към асфалтова площадка от стопански двор "Ремонтна база", б.
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

108

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № РД 41-86 от
13.02.2001 г. на МЗГ, ведно с
приложение № 5 и Решение №
19/27.03.01 г. на СГС по ф. д. №
17981991 г., т. 10, стр. 71, парт. № 514.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделит. п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации",
Заповед № РД 41-86 от 13.02.2001 г. на
МЗГ и решения на Софийски Градски
Съд по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514

№ 654 /
04.10.2002

№ 649 /
04.10.2002

№ 650 /
04.10.2002

№ 651 /
04.10.2002

№ 652 /
04.10.2002

№ 655 /
08.10.2002

№ 656 /
08.10.2002

№ 657 /
08.10.2002

№ 658 /
11.10.2002

№ 659 /
11.10.2002

№ 661 /
11.10.2002

Стопански терен - 2112 кв.м.
/прилежащ терен към рем. работилница и будка за пазачи от стопански двор "Ремонтна
база", б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 846 кв.м.
/прилежащ терен към налбантница б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 302 / Дата:30.10.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 80 кв.м.
/прилежащ терен към трафопост от стопански двор "Ремонтна база", б. собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3677 кв.м.
/прилежащ терен към дървен склад, склад за бензин и мивка за автомобили от стопански
двор "Ремонтна база", б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 11387 кв.м.
/прилежащ терен към хангар и асфалтова площадка от стопански двор "Ремонтна база", б.
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 303 / Дата:30.10.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

171

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Княжева махала /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Бабката" кв. УПИ:

Стопански терен - 4057 кв.м.
/прилежащ терен към телчарник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 86 / Дата:03.06.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

Стопански терен - 1895 кв.м.
/прилежащ терен към овчарник със застроена площ 279 кв.м., бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 204 / Дата:12.11.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

149

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Церовене /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Каманяка" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
Стопански терен - 10917 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 79 / Дата:16.05.2003 /прилежащ терен към телчарник за 300 телета и асфалтова площадка, бивша собственост на стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 5033 кв.м.
/прилежащ терен към свинарник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Краище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 470 кв.м.
/прилежащ терен към колиен кантар от стопански двор "Кравеферма", б. собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 30 / Дата:08.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Стопански терен - 2163 кв.м.
/прилежащ терен към склад за материали и зърно /метален навес/, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 420 / Дата:17.12.2004 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

№ 660 /
11.10.2002

№ 662 /
11.10.2002

№ 663 /
16.10.2002

№ 665 /
17.10.2002

№ 664 /
17.10.2002

№ 666 /
17.10.2002

№ 667 /
17.10.2002

№ 668 /
17.10.2002

№ 669 /
17.10.2002

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Краище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 470 кв.м.
/прилежащ терен към фуражна кухня от стопански двор "Кравеферма", б. собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 30 / Дата:08.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Полето",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 5930 кв.м.
/прилежащ терен към ремонтна работилница /шопрон - склад/, б. собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

172

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Шести септември" №
40, кв. 207 УПИ: І

чл. 10, ал. 2 от
Заакона за народната
просвета и чл. 2, ал. 2,
т. 4 от Закона за
държавната
собственост

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
УПИ: V

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
УПИ: ІІІ-98

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
УПИ: VІ-98

ПОМОЩНО У-ЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН":
1. Терен с обща площ 15080 кв.м. /застроена и незастр./, представляващ част от пар. /УПИ/ І,
целият от 15150 кв.м.;
2. Сграда учебен корпус - застроена площ 750 кв.м., на 3 етажа, масивна конструкция,
година на построяване - 1996 г.;
3. Сграда столова и кухня - 652 кв.м., 1 ет., конструкция - МС., 1996 г.;
виж раздел 13!

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
образованието и науката - "Помощно
училище "Д-р Петър Берон" гр. Лом.

Незастроен терен /борова гора/ с обща площ 12110 кв.м.;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

1. Жил. блок № 14 /ПУЦ/ - застроена площ 456 кв.м. на 3 ет., конструкция - МС, построена
1966 г.;
2. Прилежащ терен с обща площ /застроена и незастроена/ - 2080 кв.м.;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

1. Сграда електрическа работилница - застр. площ 530 кв.м., на 1 етаж, конструкция - МС,
построена 1969 г.;
2. Прилежащ терен с обща площ /застроена и незастроена/ - 4220 кв.м.;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
УПИ: VІІІ-98

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 17050 кв.м.;
2. Сграда работилница за сковаване на амбалаж - застр. площ 600 кв.м., на 1 етаж,
конструкция - МС, построена 1961 г.;
3. Склад заа полускован амбалаж /склад № 1/ - застр. площ 600 кв.м., на 1 етаж, МС,
построена 1961 г.;
4. Склад за полускован амбалаж /склад № 2/ - застр. площ 600 кв.м., на 1 етаж, МС,
построена 1961 г.;
5. Склад /навес/ за амбалаж - застр. площ 684 кв.м., на 1 етаж, ПС, построена 1950 г.;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
УПИ: ІХ-98

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 37860 кв.м.;
2. Сграда склад и казан - застр. площ 384 кв.м., 1 ет., конструкция -ПМС, построена 1969 г.;
3. Сграда склад - застр. площ 192 кв.м., на 1 етаж, пМС, построена 1969 г.;
4. Трафопост - 16 кв.м., 1 ет., МС, 1067 г.;
5. Хладилен цех - 5719 кв.м., 1 ет., МС, 1968 г.;

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

155

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 6 УПИ: ІІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Магазин със складово помещение - обща застр. площ 40 кв.м., представляващ самостоятелен
вход в западната част на І-ви ет. от двуетажна масивна сграда, построена 1969 г.

"ПИВИ-КОНСЕРВ" ЕАД - В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - ГР.
МОНТАНА
с решения на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 769/1996 г., р. 1, т. 18, стр.
81, парт. 9

№ 670 /
24.10.2002

№ 671 /
24.10.2002

№ 672 /
24.10.2002

№ 673 /
24.10.2002

№ 674 /
24.10.2002

№ 675 /
24.10.2002

163

163

163

163

674

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 7 УПИ: ІІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 369 УПИ: ХІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 369 УПИ: V

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 367 УПИ: V

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 376 УПИ: Х

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 369 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП "Младост 2":
1. Терен с обща площ 60 кв.м. - част от пар. ІІІ, отреден за трафопост;
2. Сграда трафопост със застроена площ - 55 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция монолитна, постр. 1984 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП "Младост 5":
Застроен терен с площ 100 кв.м. - част от пар. ХІ, отреден за трафопост;
виж раздел 13!

ТП "Младост 6":
Застроен терен с площ 60 кв.м. - част от пл. № 5631 в пар. V, отреден за трафопост;
виж раздел 13!

ТП "Младост 7":
Застроен терен с площ 60 кв.м. - част от пл. № 5693 в пар. V, отреден за озеленяване и
трафопост;
виж раздел 13!

ТП "Младост 13":
Застроен терен с площ 60 кв.м. - част от пл. № 5621 в пар. Х, отреден за озеленяване и
трафопост;
виж раздел 13!

ТП "Младост 14":
Застроен терен с площ 60 кв.м. - част от пл. № 5630 в пар. І, отреден за КОО и трафопост;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 676 /
24.10.2002

№ 677 /
24.10.2002

163

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 370 УПИ: ХІ

Монтана / Монтана /
с.Винище / Адрес: в
улица с ОК38-ОК39
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП "Младост 21":
Застроен терен с площ 60 кв.м. - част от пл. № 6099 в пар. ХІ, отреден за жил. строителство
и трафопост;
виж раздел 13!

ТП 1 с. Винище:
1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 7 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 5 с. Габровница:
№ 678 /
24.10.2002

№ 679 /
24.10.2002

163

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Монтана / от Правилника за
с.Габровница / Адрес: прилагане на Закона
кв. 38 УПИ: І
за държавната
собственост

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: улица с ОК25ОК29 по плана на
селото кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

1. Терен с обща площ 25 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 3 с. Доктор Йосифово:
Застроен терен с обща площ 9 кв.м.;

ТП 4 с. Доктор Йосифово:
№ 680 /
24.10.2002

№ 681 /
24.10.2002

163

163

Монтана / Монтана / чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Доктор Йосифово / от Правилника за
Адрес: улица с ОК102- прилагане на Закона
ОК104 по плана на
за държавната
селото кв. УПИ:
собственост

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес:
улица с ОК37-ОК34ОК38 до кв. 20 по
плана на с. Вирове кв.
УПИ:

1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1981 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Вирове:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

1. Терен с обща площ 25 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Смоляновци:
№ 682 /
24.10.2002

163

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: кв. 40 УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 6,7 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Стубел:
№ 683 /
24.10.2002

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Монтана / от Правилника за
с.Стубел / Адрес: кв. прилагане на Закона
70 УПИ:
за държавната
собственост

1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1979 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Стубел:
№ 684 /
24.10.2002

№ 685 /
25.11.2002

№ 686 /
25.11.2002

№ 687 /
25.11.2002

№ 688 /
25.11.2002

163

173

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Монтана / от Правилника за
с.Стубел / Адрес: кв. прилагане на Закона
44 УПИ: ІХ
за държавната
собственост

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Чипровци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 35 УПИ:

1. Терен с обща площ 9 кв.м.;
2. Сграда трафопост със застр. площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна,
постр. 1979 г., състояща се от 1 бр. помещение;

КУЛТУРЕН ДОМ:
- застроена площ - 1809 кв.м. /РЗП - 3618 кв.м./;
- етажност - 2 ет.,
- година на построяване - 1972 г.,
ведно с право на строеж върху застроения терен;

Заповед № 362 / Дата:27.10.2004 изцяло отписан;

"ЧИПРОВЕЦ" ЕАД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. ЧИПРОВЦИ
на основание Разпореждане на МС №
27/04.05.1993 г. с Приложения № 1 и
№ 11 към него и решения на Окръжен
съд Монтана по ф. д. № 1305/1993 г.,
том 1, стр. 231, парт. № 24.

"ЧИПРОВЕЦ" ЕАД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. ЧИПРОВЦИ
на основание Разпореждане на МС №
27/04.05.1993 г. с Приложения № 1 и
№ 11 към него и решения на Окръжен
съд Монтана по ф. д. № 1305/1993 г.,
том 1, стр. 231, парт. № 24.

173

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Чипровци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 68 УПИ:

Част от Жил. блок "Здравец" /Общежитие - 140 легла/, построен 1983 г., конструкция МсбЖ, състоящ се от три тела - на 1, 4 и 3 етажа, ведно със съответното право на строеж,
както следва:
1. Едноетажно тяло - Столова със застроена площ 431,3 кв.м. /РЗП-862 кв.м./, в т.ч.:
- сутерен - складови помещения и универсален салон;
продължава в раздел 13!

173

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
в местността
ППЗДС;
"Мангесина ливада",
кв. УПИ:

ХИЖА "ЯВОР":
- застроена площ - 206 кв.м;
- етажност - 4 етажа, в т.ч. - приземен и мансарден;
- конструкция - масивна стоманобетонова;
- година на построяване - 1972 г.;

"ЧИПРОВЕЦ" ЕАД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. ЧИПРОВЦИ
на основание Разпореждане на МС №
27/04.05.1993 г. с Приложения № 1 и
№ 11 към него и решения на Окръжен
съд Монтана по ф. д. № 1305/1993 г.,
том 1, стр. 231, парт. № 24.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: в чл. 148, ал. 1 от
местността "Бдински ППЗДС;
друм", кв. УПИ:

ПРЕТОВАРНА БАЗА:
1. Битова /административна/ сграда със застроена площ 294 кв.м., на 1 етаж, конструкция МС, построена 1977 г.;
2. Сграда ремонтен пункт - 70 кв.м., 1 ет., МС., 1977 г.;
3. ЖП кантар - 16 кв.м., 1 ет., МС., 1977 г.;
4. Автокантар - 96 кв.м., 1 ет., МС., 1977 г.;
5. Тоалетна - 30 кв.м., 1 ет., МС., 1977 г.;
6. Трафопост - 9 кв.м., 1 ет., МС., 1977 г.;
виж раздел 13!

"ЧИПРОВЕЦ" ЕАД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. ЧИПРОВЦИ
на основание Разпореждане на МС №
27/04.05.1993 г. с Приложения № 1 и
№ 11 към него и решения на Окръжен
съд Монтана по ф. д. № 1305/1993 г.,
том 1, стр. 231, парт. № 24.

173

№ 689 /
25.11.2002

№ 690 /
13.12.2002

№ 691 /
28.12.2002

№ 692 /
28.12.2002

№ 693 /
28.12.2002

№ 694 /
28.12.2002

№ 695 /
28.12.2002

173

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: в местността
"Долбраздол", и
имоти №№ 500083,
500084, 500090,
000623, 000625 и
000626 кв. УПИ:

174

чл. 148 от
Монтана / Лом /
Правилника за
гр.Лом / Адрес: ул.
прилагане на Закона
"Панайот Волов" № 1,
за държавната
кв. 232 УПИ: ІV
собственост

163

163

163

163

163

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Монтана /
с.Долна Рикса /
Адрес: в улица с
чл. 148, ал. 1 от
ОК50-ОК51-ОК21 по ППЗДС;
рег. план на селото кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
кв. 33 УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
с.Смоляновци /
ППЗДС;
Адрес: кв. 13 УПИ: І

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
с.Габровница / Адрес:
ППЗДС;
кв. 31 УПИ:

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
с.Габровница / Адрес:
ППЗДС;
кв. 1 УПИ: ІХ

ТМСИ "ОГОСТА":
1. Автокантар с обслужваща сграда - обща застр. площ 164 кв.м. / в т.ч.- кантар - 44 кв.м. и
обсл. сграда - 120 кв.м./, на 1 ет., конструкция пМС, година на построяване - 1989 г.;
2. Сграда РМЦ - Пресевна - 166 кв.м., 1 ет., МС., постр. 1988 г.;
3. Сграда кухня и столова - 150 кв.м., 1 ет., МС., постр. 1987 г.;
продължава в раздел 13!

"ЧИПРОВЕЦ" ЕАД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. ЧИПРОВЦИ
на основание Разпореждане на МС №
27/04.05.1993 г. с Приложения № 1 и
№ 11 към него и решения на Окръжен
съд Монтана по ф. д. № 1305/1993 г.,
том 1, стр. 231, парт. № 24.

ДСК - Лом:
- част от партерен етаж /бивш магазин/ - обособен обект със застр. площ 283 кв.м.,
- целият І етаж - застр. площ 688 кв.м.
- две стаи от V етаж - обща застр. площ 19 кв.м.,
както и съответните ид. части от общите части на масивна 5-етажна сграда, построена 1972
г. и от правото на строеж върху застроения терен;

"БАНКА ДСК" АД - ГР.
СОФИЯ
на ооснование Разпореждане на МС №
59/25.11.1998 г., с решения на
Софийски Градски Съд по ф. д. №
756/1999 г., том 16, стр. 22, парт. №
875.

ТП 1 с. Долна Рикса:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената в него: Сграда трафопост със застр. площ 7,3 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, построена 1962 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 2 с. Безденица:
Застроен терен с площ 25 кв.м., представляващ част от имот пл. № 108, целият от 35 кв.м.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 2 с. Смоляновци:
Терен с площ 9 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1982 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 2 с. Габровница:
Терен с площ 9 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 3 с. Габровница:
Терен с обща площ 25 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със
застроена площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща
се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

№ 700 /
28.12.2002

№ 701 /
28.12.2002

№ 702 /
28.12.2002

№ 703 /
28.12.2002

№ 704 /
28.12.2002

№ 697 /
28.12.2002

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
с.Липен / Адрес: кв.
60 УПИ: ІІ-219

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Монтана /
с.Липен / Адрес: до
чл. 148, ал. 1 от
улица с ОК14-ОК15
ППЗДС;
по плана на селото кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: улица с ОК11- чл. 148, ал. 1 от
ОК12-ОК9 по плана ППЗДС;
на с. Горна Вереница
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
улица с ОК177-ОК178
ППЗДС;
по плана на с. Сумер
кв. УПИ:

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 374 УПИ: І

163

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: и улица с
чл. 148, ал. 1 от
ОК200 - ОК200а по
ППЗДС;
плана на с. Долна
Вереница кв. 99 УПИ:
І

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

ТП 2 с. Липен:
Терен с площ 7,8 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 7,8 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1979 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 3 с. Липен:
Терен с площ 9 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1981 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 1 с. Горна Вереница:
Терен с площ 7,3 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 7,3 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1973 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 1 с. Сумер:
Терен с площ 7,3 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 7,3 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1979 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП "Младост 22":
Терен с площ 100 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 89 кв.м., етажност - 1 ет., сглобяема конструкция, постр. 1989 г., състояща се от 4 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 1 с. Долна Вереница:
Терен с площ 9 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

№ 698 /
28.12.2002

№ 699 /
28.12.2002

№ 696 /
28.12.2002

№ 705 /
28.12.2002

№ 706 /
02.01.2003

№ 707 /
16.01.2003

№ 708 /
16.01.2003

163

163

163

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: в
пространството
чл. 148, ал. 1 от
между улици с ОК17ППЗДС;
ОК18, ОК-17-ОК30 и
ОК29-ОК30 по плана
на с. Долна Вереница
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: до улица с
чл. 148, ал. 1 от
ОК88-ОК55 по плана ППЗДС;
на с. Долна Вереница
кв. 52 УПИ:

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
с.Винище / Адрес: кв.
ППЗДС;
33 УПИ: ІІІ

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 331 УПИ: І

175

Монтана / Берковица / чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
с.Гаганица / Адрес:
Закона за държавната
кв. 9 УПИ: І-626
собственост

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

178

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 91 УПИ: VІІІ

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

176

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
по плана на Нова
промишлена зона кв.
6 УПИ: І

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 2 с. Долна Вереница:
Терен с площ 9 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1975 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 3 с. Долна Вереница:
Терен с площ 9 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 9 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП 3 с. Винище:
Застроен терен от 9 кв.м., представляващ част от парцел, отреден за трафопост /обща площ
на парцела 320 кв.м./.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

ТП "Жеравица":
Терен с площ 68 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ - 68 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1982 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 35

Терен с обща площ 4760 кв.м., ведно с построени в него сгради:
- Сграда /бивша винарска изба/ - застр. площ 572 кв.м., на 1 етаж, конструкция - масивна,
построена - 1947 г.;
- Сграда /бивш плетачен цех/ - 572 кв.м., 1 ет., масивна, 1947 г.;
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 6588 кв.м.;
2. Построените в терена сгради:
2.1. Сграда парокотелно - РЗП - 352 кв.м., на 2 етажа, конструкция - масивна, построена
1961 г.;
2.2. Сграда стойностно - РЗП - 868 кв.м., 2 ет., масивна, постр. 1961 г.;
2.3. Главен корпус - РЗП - 1354 кв.м., 1 ет., масивна, постр. 1961 г.;
2.4. Сграда /бивш склад готова продукция/ - РЗП - 180 кв.м., 1 ет., масивна, 1963 г.;
продължава в раздел 13!

Заастроен производствен терен с обща площ 51000 кв.м.

виж раздел 13!

Заповед № 155 / Дата:09.09.2003 изцяло отписан;

"ИНКОМСЕЛЕКТРОАКУСТИКА" АД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. МОНТАНА
с Решение № 778/14.12.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
778/1996 г., том 17, стр. 161, парт. №
129.
"ИНКОМС-ЕЛЕКТРОАКУСТИКА"
АД - В ЛИКВИДАЦИЯ ГР.
МОНТАНА
с Решение № 778/14.12.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
778/1996 г., том 17, стр. 161, парт. №
129.

№ 709 /
29.01.2003

№ 713 /
30.01.2003

№ 714 /
30.01.2003

№ 710 /
30.01.2003

№ 712 /
30.01.2003

№ 715 /
30.01.2003

№ 716 /
30.01.2003

№ 717 /
30.01.2003

№ 718 /
30.01.2003

№ 720 /
30.01.2003

Димитър Иванов Мардов,
ЕГН 6601263560, л.к.№
108511502, изд. на
14.04.2000 г. от РУ на МВР - Апартамент № 14 със застроена площ 46,71 кв.м, състоящ се от стая, кухня и серв.
Варна и Марияна Начкова
помещения, ведно с принадлежащо избено помещение № 6 от 4,55 кв.м, както и 4,5052% ид.
Мардова, ЕГН 7207163231, части от правото на строеж и от общите части на 5-ет. масивен жил. блок, построен 1972 г.
л.к.№ 155060014, изд. на
14.05.2001 г. от РУ на МВР Сливен;

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната на основание Договор №
ВИ-42-292 от 15.10.2002 г. за замяна
на държавен недвижим имот от ВЖФ Заповед № 60 / Дата:10.03.2006 на МО с имот - собственост на
изцяло отписан;
кадрови военнослужещ от МО, вписан
в РС- Сливен под № 281, том ІІ, вх.№
4374 от 05.11.2002 г., парт.№ 7350,
61427, 61428.

42

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 5, ал. 1 от ЗДС и
ул."Славянска" №
чл. 93, ал. 3 от
146, вх.А, ет.5 кв. 244 ППЗДС;
УПИ: V

73

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: в
местността "Срещу
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

73

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: в
местността "Срещу
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

73

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: в
местността "Срещу
село" кв. УПИ:

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: от
чл. 10 б, ал. 5 от
Стопански двор № 1
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
по плана на с.
от ППЗСПЗЗ;
Якимово кв. УПИ:
ХV

Стопански терен - 13922 кв.м.
/прилежащ терен към асфалтова площадка и 2 бр. складове за зърно, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село", кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 8492 кв.м.
/прилежащ терен към краварник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 182 / Дата:24.10.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село", кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 263 кв.м.
/прилежащ терен към трафопост, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 182 / Дата:24.10.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село", кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3520 кв.м.
/прилежащ терен към склад южна и склад източна страна, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 182 / Дата:24.10.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село", кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1141 кв.м.
/прилежащ терен към кантар със застроена площ 110 кв.м., бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 11477 кв.м.
/прилежащ терен към краварник - изток със застр. площ 480 кв.м., бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1542 кв.м.
/прилежащ терен към триор, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 4640 кв.м.
/прилежащ терен към краварник - среден със застр. площ 480 кв.м., бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 513 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 192 / Дата:22.04.2004 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 192 / Дата:22.04.2004 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 177 / Дата:06.07.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 192 / Дата:22.04.2004 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 182 / Дата:24.10.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 721 /
30.01.2003

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село", кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

№ 722 /
30.01.2003

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село", кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 659 кв.м.
/прилежащ терен към кантар, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село", кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1473 кв.м.
/прилежащ терен към склад южна и склад източна страна, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 182 / Дата:24.10.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

177

чл. 147, т. 6 от
Правилника за
Монтана / Берковица / прилагане на Закона
гр.Берковица / Адрес: за държ. собственост
пл. "Славейков" кв. 77 и чл. 1 от Закона за
УПИ: ІV
имуществото на БКП,
БЗНС, ОФ, ДКМС,
САБПФК и БПС

9 бр. стаи, 2 бр. сервизни помещения и част от коридор с обща застроена площ 379 кв.м.
от последния /ІІІ-ти/ етаж на 4-етажна административна сграда, цялата със ЗП - 810 кв.м.,
монолитна конструкция, построена 1971 г., както и 12,32% ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху общински терен с граници съгласно раздел 8;

Правно основание: На основание чл.
1, ал. 1 от Закона за имуществото на
БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, САБПФК и
БПС и чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът се
управлява от Областния управител на
област Монтана.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Краище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфир / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Уперците" кв. УПИ:

Стопански терен - 11670 кв.м.
/прилежащ терен към рем. работилница, битова сграда, склад-навес, водоем, тоалетна и
трафопост, б. собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
Стопански терен - 7490 кв.м.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към свинарник за 150 свине, бивша собственост на организация по § 12 от стопанисва, управлява и разпорежда
ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

178

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: кв. 26 УПИ:
ХІV

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

176

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

№ 719 /
30.01.2003

№ 723 /
30.01.2003

№ 711 /
30.01.2003

№ 726 /
07.02.2003

№ 724 /
07.02.2003

№ 725 /
07.02.2003

№ 731 /
26.02.2003

№ 729 /
26.02.2003

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 360 УПИ: ІV

чл. 9 и чл. 71 от
Закона за държавната
собственост

Стопански терен - 240 кв.м.

Стопански терен - 2265 кв.м.

Застроен терен с обща площ 1050 кв.м.

Стопански терен - 170 кв.м.
/прилежащ терен към гаражна клетка, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

1. Сграда Лакопокритие - застроена аплощ 684 кв. м., на 1 ет., конструкция - масивна, постр.
1972 г.;
2. Сграда Трафопост - застр. площ 80 кв.м., 2 ет., масивна, постр. 1966 г.;
3. Склад двоен метален - застр. площ 480 кв.м., 1 ет., сглобяема метална конструкция, постр.
1986 г.;
4. Склад Химикали - застр. площ 52 кв.м., 1 ет., масивна аконструкция, постр. 1986 г.;
виж раздел 13!

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 182 / Дата:24.10.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 182 / Дата:24.10.2003 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 30 / Дата:08.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На ооснование
чл. 18 от ЗДС имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана.
Виж раздел 13!

Заповед № 153 / Дата:09.09.2003 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 367 / Дата:09.11.2004 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

"ИНКОМСЕЛЕКТРОАКУСТИКА" АД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. МОНТАНА
с Решение № 778/14.12.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
778/1996 г., том 17, стр. 161, парт. №
129.

№ 730 /
26.02.2003

№ 733 /
26.02.2003

№ 737 /
26.02.2003

№ 738 /
26.02.2003

№ 739 /
26.02.2003

№ 740 /
26.02.2003

№ 741 /
26.02.2003

№ 734 /
26.02.2003

№ 735 /
26.02.2003

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

"ИНКОМСЕЛЕКТРОАКУСТИКА" АД - В
ЛИКВИДАЦИЯ ГР. МОНТАНА
с Решение № 778/14.12.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф. д. №
778/1996 г., том 17, стр. 161, парт. №
129.

178

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 1 395 кв.м.
/прилежащ терен към работилница, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 35 / Дата:13.2.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 231 кв.м.
/прилежащ терен към гаражна клетка, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 135 / Дата:20.7.2007 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 846 кв.м.
/прилежащ терен към работилница, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 34 / Дата:13.2.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 203 кв.м.
/прилежащ терен към гаражна клетка, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 148 кв.м.
/прилежащ терен към гаражна клетка, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 134 / Дата:20.7.2007 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Склад правоъгълен - едноетажна масивна сграда със застроена площ 600 кв.м., построена
1991 г., върху терен, включен в капитала на "Воинтех" ЕООД гр. София

Стопански терен - 2 349 кв.м.

Стопански терен - 817 кв.м.
/прилежащ терен към работилница, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 202 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 175 / Дата:06.07.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 742 /
26.02.2003

№ 736 /
26.02.2003

№ 743 /
26.02.2003

№ 747 /
26.02.2003

№ 748 /
26.02.2003

№ 749 /
26.02.2003

№ 750 /
26.02.2003

№ 746 /
26.02.2003

№ 744 /
26.02.2003

№ 745 /
26.02.2003

108

Монтана / Вълчедръм
/ с.Игнатово / Адрес:
землище с. Игнатово с
ЕКАТТЕ 32295 кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

108

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Вълчедръм Правилника за
/ с.Мокреш / Адрес:
прилагане на Закона
кв. УПИ:
за държавната
собственост

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

149

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Церовене /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Каманяка" кв. УПИ:

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ЗЛАТИЯ":
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 4526 кв.м.;
2. Помпена станция "Златия" - застр. площ - 89 кв.м., на 1 етаж, конструкция - МС, постр.
1964 г.;
3. Сграда склад - 40,5 кв.м., 1 ет., МС, 1964 г.;
4. Сграда тоалетна - 2,25 кв.м., 1 ет., МС, 1964 г.;
виж раздел 13!

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи-Клон" - гр. Монтана,
съгласно Разделителен п-л от
23.02.1989 г. м/у СП"Водно
стопанство" и ЕП"Хидромелиорации"
и Заповед № РД 41-292 от 24.04.2001
г. на МЗГ - приложение № 2.

Стопански терен - 266 кв.м
/прилежащ терен към гаражна клетка, бивша собстеност на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разделителен протокол от
23.02.1989 г. между СП"Водно
стопанасатво" и
ЕП"Хидромелиорации", Заповед № РД
41-292 от 24.04.2001 г. на МЗГ и
решения на Софийски Градски Съд по
ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр. 71,
парт. № 514.

Заповед № 99 / Дата:09.05.2006 изцяло отписан;

Правно основание: Имотът се
управлява от "ЕАД Напоителни
системи - Клон" - гр. Монтана,
Незасатроено дворно място /обект "Помпена станция "Възход-1"/ с обща площ 1930 кв.м.; съгласно Заповед № РД 41-292 от
24.04.2001 г. на МЗГ - приложение №
2.
Виж раздел 13!

Стопански терен - 3 647 кв.м.
/прилежащ терен към сграда за 90 бр. телета/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 27 / Дата:08.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 17 288 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 2 585 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 9 793 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 8 714 кв.м.

Стопански терен - 11 946 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 27 / Дата:08.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Стопански терен - 2 645 кв.м.
стопанисва, управлява и разпорежда
/Прилежащ терен към склад за химически торове, бивша собственост на организация по § 12
от Министъра на земеделието и
от ПЗР на ЗСПЗЗ/
горите.

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № РД 41-292 от
24.04.2001 г. на МЗГ, ведно с прилож.
№ 2 и Решение № 20/30.11.2001 г. на
СГС по ф. д. № 1798/1991 г., т. 10, стр.
71, парт. № 514.

№ 751 /
07.03.2003

№ 752 /
07.03.2003

№ 755 /
07.03.2003

№ 753 /
07.03.2003

№ 754 /
07.03.2003

№ 756 /
07.03.2003

№ 757 /
07.03.2003

№ 758 /
10.03.2003

№ 759 /
10.03.2003

№ 760 /
26.03.2003

Филиал "Плиска 11" - част от І-ви /партерен/ етаж на 8-етажен жил. блок - самостоятелен
обект с отделни входове, с обща застроена площ 283 кв.м., ведно със съответните ид. части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху общински терен;

"БАНКА ДСК" АД - ГР.
СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
59/25.11.1998 г., с решения на
Софийски Градски Съд по ф. д. №
756/1999 г., том 16, стр. 22, парт. №
875.

Филиал на ЖСК "Бреза 3" - част от І-ви надземен /партерен/ етаж - самостоятелен обект с
отделен вход, с обща застроена площ 82,49 кв.м., ведно с 10,12% ид. части от общите части
на 3-ет. жил. блок с гаражи, МсБЖ, построен 1990 г. и от правото на строеж върху
общински терен;

"БАНКА ДСК" АД - ГР.
СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
59/25.11.1998 г., с решения на
Софийски Градски Съд по ф. д. №
756/1999 г., том 16, стр. 22, парт. №
875.

174

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ж. к. "Плиска", блок
11 кв. 12 УПИ: І

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

174

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ж. к. "Пъстрина",
ЖСК "Бреза 3" кв. 352
УПИ: ІХ

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

28

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

174

чл. 148 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 60 УПИ: VІІ
за държавната
собственост

174

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 51 УПИ:
VІІ

28

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

28

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

146

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

Стопански терен - 1 634 кв.м.
/прилежащ терен към част от Краварник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 136 / Дата:20.7.2007 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

146

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

Стопански терен - 4 339 кв.м.
/прилежащ терен към фуражен склад, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

179

ТПК "Септември" - гр.
Михайловград и ОбНС Михайловград

Стопански терен - 6 376 кв.м.

"БАНКА ДСК" АД - ГР.
СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
59/25.11.1998 г., с решения на
Софийски Градски Съд по ф. д. №
756/1999 г., том 16, стр. 22, парт. №
875.

ДСК - Берковица:
Целият ІІ-ри етаж със застр. площ 351 кв.м., ведно със съответните ид. части от общите
части на двуетажна административна сграда, монолитна конструкция, построена 1965 г.

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Монтана /
Правилника за
с.Вирове / Адрес: в
прилагане на Закона
местността
за държавната
"Тръпките" кв. УПИ:
собственост

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 29 / Дата:08.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

"БАНКА ДСК" АД - ГР.
СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
59/25.11.1998 г., с решения на
Софийски Градски Съд по ф. д. №
756/1999 г., том 16, стр. 22, парт. №
875.

Филиал Бойчиновци - целият ІІ-ри етаж със застр. площ 118,30 кв.м., ведно със съответните
ид. части от общите части на двуетажна масивна сграда, построена 1950 г.

Областно пътно
управление - Монтана

Стопански терен - 8 050 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 42 / Дата:14.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 5 977 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 44 / Дата:16.02.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

КАНТОНСКИ ИМОТ - незастроен терен с обща площ 7999 кв.м.

Правно основание:виж раздел 13!

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.08.2002 г. на
МРРБ и решения на Окръжен Съд
Монтана по ф. д. № 714/2000 г., том 9,
стр. 261, парт. № 17.

№ 761 /
26.03.2003

№ 762 /
26.03.2003

№ 763 /
27.03.2003

№ 764 /
27.03.2003

№ 768 /
27.03.2003

№ 769 /
27.03.2003

179

179

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местн. "Горните
бранища" кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана /
Правилника за
Бойчиновци / с.Пали
прилагане на Закона
лула / Адрес: в местн.
за държавната
"Слога" кв. УПИ:
собственост

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 8 УПИ: V

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 6 УПИ: ІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 1 УПИ: ІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 5 УПИ: ХІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Областно пътно
управление - Монтана

Областно пътно
управление - Монтана

КАНТОНСКИ ИМОТ - незастроен терен с обща площ 9703 кв.м.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.08.2002 г. на
МРРБ и решения на Окръжен Съд
Монтана по ф. д. № 714/2000 г., том 9,
стр. 261, парт. № 17.

КАНТОНСКИ ИМОТ - незастроен терен с обща площ 10000 кв.м.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.08.2002 г. на
МРРБ и решения на Окръжен Съд
Монтана по ф. д. № 714/2000 г., том 9,
стр. 261, парт. № 17.

ТП "Младост" 3:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ част от пл. № 5334 в пар. V, отреден за
трафопост и гаражи;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 4:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ част от пл. № 5345 в пар. ІІ, отреден за
жилищно строителство и КОО;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 16:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ част от пл. № 5324 /целият от 75 кв.м./ в пар.
ІІ, отреден за трафопост;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 20:
Застроен терен с площ 85 кв.м., представляващ пл. № 6021 в пар. ХІ, отреден за жилищно
строителество;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 770 /
27.03.2003

№ 766 /
27.03.2003

№ 767 /
27.03.2003

№ 771 /
27.03.2003

№ 772 /
27.03.2003

№ 773 /
27.03.2003

163

163

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 286 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 5 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 5 УПИ: ХІІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 355 УПИ: ХІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 166 УПИ: ІV

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 102 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП "Младост" 33:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ част от пл. № 6040 в пар. І, отреден за жил.
строителство, трафопост, КОО и гаражи;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 10:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ част от пл. № 5336 в пар. І, отреден за
жилищно строителство;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 11:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ част от пл. № 5669 /целият от 70 кв.м./ в пар.
ХІІІ, отреден за трафопост;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Пъстрина" 15:
Терен с площ 56 кв.м., представляващ част от засатроения под трафопост терен в пар. ХІІ,
отреден за жил. строителство и гаражи;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Помпена" :
Застроен терен с площ 44 кв.м.

ТП "Юрий Венелин" :
Терен с площ 74,5 кв.м., ведно с построената върху него: Сграда трафопост със застроена
площ 71 кв.м., на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1981 г., състояща се от 3 бр.
помещения;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 774 /
27.03.2003

№ 765 /
27.03.2003

№ 786 /
08.04.2003

№ 787 /
08.04.2003

№ 775 /
08.04.2003

№ 776 /
08.04.2003

163

163

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 336 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 4 УПИ: V

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 98 УПИ: ІІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 130 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 17 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 17 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП "Пето училище" :
Част от застроения под сграда трафопост терен в размер на 36 кв.м.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 9:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ пл. № 5329 в пар. V, отреден за жил.
строителство, трафопост и гаражи;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Железничар" :
Застроен под сграда трафопост терен в размер на 48 кв.м.;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Партизани" :
Застроен под сграда трафопост терен в размер на 47 кв.м.;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Плиска" 1:
Застроен терен с площ 40 кв.м., представляващ част от пар. І, отреден за озеленяване,
трафопост и подземни гаражи;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Плиска" 2:
Застроен терен с площ 60 кв.м., представляващ част от пар. І, отреден за озеленяване,
трафопост и подземни гаражи;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 777 /
08.04.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 13 УПИ: ІХ

№ 778 /
08.04.2003

№ 779 /
08.04.2003

№ 780 /
08.04.2003

№ 781 /
08.04.2003

№ 782 /
08.04.2003

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 22 УПИ: ІІ

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 10 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 6 УПИ: ІІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 348 УПИ: ІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 284 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП "Плиска" 4:
Застроен терен с площ 42 кв.м., представляващ част от пл. № 5369 /целият от 45 кв.м./ в пар.
ІІ, отреден за жил. строителство и трафопост;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Плиска" 10:
Застроен терен с площ 36 кв.м., представляващ част от пар. ІХ, отреден за жил.
строителство, магазини за хранителни стоки, трафопост и кафе-сладкарница;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Плиска" 13:
Сграда трафопост със застроена площ 72 кв.м., на 1 етаж, конструкция - монолитна,
построена 1978 г., състояща се от три бр. помещения, ведно с част от застроения под
сградата терен в резмер на 60 кв.м.;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 1:
Сграда трафопост със застр. площ 72 кв.м., на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1980 г.,
състояща се от 1 бр. помещение, ведно с част от застроения под сградата терен в резмер на
60 кв.м.;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Пъстрина" 5:
Застроен под сграда трафопост терен в размер на 60 кв.м.;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Младост" 31:
Застроен терен с площ 100 кв.м., представляващ част от пар. І, отреден за озеленяване,
спортни площадки, открит плувен басейн и съблекални;
виж раздел 13!
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 783 /
08.04.2003

№ 784 /
08.04.2003

№ 785 /
08.04.2003

№ 788 /
18.04.2003

№ 789 /
23.04.2003

№ 792 /
07.05.2003

№ 791 /
07.05.2003

163

163

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 77 УПИ: ІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 20 УПИ: ІІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 333 УПИ: V

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП "Пожарна" :
Сграда трафопост със застр. площ 60 кв.м., на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1983 г.,
състояща се от 1 бр. помещение, ведно с част от застроения под сградата терен в резмер на
48 кв.м.;

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

179

42

Монтана / Монтана /
чл. 68, ал. 1 и чл. 9 от
гр.Монтана / Адрес:
Закона за държ.
бул. "П. К. Яворов" №
собственост
2 кв. 121 УПИ: VІ

180

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: в
местността "Буков
рът" кв. УПИ:

1

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес:
местността "Буков
рът" кв. УПИ:

чл. 147, т. 9 от
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
от ЗГ;

чл. 147, т. 9 от
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
от ЗГ;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП "Парокотелно" :
Застроен терен с площ 45 кв. м., представляващ част от пар. ІІ, отреден за жил. строителство
и трафопост;
виж раздел 13!

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес: в
местн. "Рогач" кв.
УПИ:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Областно пътно
управление - Монтана

ТП "Пеньо Пенев" :
Застроен под сграда трафопост терен в размер на 84 кв.м.;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

КАНТОНСКИ ИМОТ - незастроен терен с обща площ 9971 кв.м.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решения от 18.08.2000 г и от
04.11.2002 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф. д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17.

70/258 идеални части от самостоятелен обект - Гарнизонен стол, целия със застр. площ 258 Правно основание: Имотът се
кв.м., на първи надземен /партерен/ етаж от 6-етажен масивен жилищен блок, ведно със
управлява от Министерство на
съответните ид. части от общите части на сградата;
отбраната.

Заповед № 381 / Дата:30.11.2004 изцяло отписан;

Терен с широколистна гора, част от отдел 36, подотдел/и/, с площ 139 кв.м

Правно основание:На основание чл.
20, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Заповед № 40 / Дата:14.02.2006 Национално управление по горите към
изцяло отписан;
Министерството на земеделието и
горите - Държавно лесничейство с.
Говежда

Терн с широколистна гора с обща площ 1248 кв.м, в това число:
- част от отдел 35, подотдел /и/, с площ 146 кв.м
- част от отдел 36, подотдел /а/, с площ 410 кв.м
- част от отдел 36, подотдел /и/, с площ 692 кв.м

Правно основание:На основание чл.
20, ал.1 и 24, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Национално
Заповед № 39 / Дата:14.02.2006 управление по горите към
изцяло отписан;
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство с.
Говежда

№ 790 /
07.05.2003

№ 793 /
08.05.2003

№ 794 /
08.05.2003

№ 795 /
08.05.2003

№ 796 /
08.05.2003

№ 797 /
08.05.2003

№ 798 /
08.05.2003

№ 799 /
08.05.2003

№ 800 /
08.05.2003

№ 803 /
08.05.2003

180

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: в
местността "Буков
рът" кв. УПИ:

чл. 147, т. 9 от
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
от ЗГ;

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Мерата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

115

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Мерата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: в
местността "Греда"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Терен с широколистна гора, част от отдел 35, подотдел /а/, с площ 416 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
20, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Заповед № 38 / Дата:14.02.2006 Национално управление по горите към
изцяло отписан;
Министерството на земеделието и
горите - Държавно лесничейство с.
Говежда

Стопански терен - 6 610 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 438 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Стопански терен - 16 500 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 18 / Дата:31.01.2005 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 388 / Дата:30.11.2004 изцяло отписан;

Стопански терен - 2 737 кв.м.
/прилежащ терен към свинарник, бивша собственост на организация по § 12 и 29 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 2 296 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 149 / Дата:29.03.2004 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 149 / Дата:29.03.2004 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 149 / Дата:29.03.2004 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 149 / Дата:29.03.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
/прилежащ терен към сграда - овцеферма, бивша собственост на организация по § 12 и 29 от
от Министъра на земеделието и
ПЗР на ЗСПЗЗ/
горите.

Заповед № 365 / Дата:02.11.2004 изцяло отписан;

Стопански терен - 3 777 кв.м.

Стопански терен - 7 191 кв.м.

Стопански терен - 1 746 кв.м.

Стопански терен - 14 397 кв.м.

Стопански терен - 8 398 кв.м

№ 802 /
08.05.2003

№ 801 /
08.05.2003

№ 804 /
08.05.2003

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 516 кв.м

Стопански терен - 664 кв.м

Стопански терен - 1 005 кв.м
/прилежащ терен към сграда - склад за зърно, бивша собственост на организация по § 12 и
29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 420 / Дата:17.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 420 / Дата:17.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 47 / Дата:21.02.2005 изцяло отписан;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 805 /
16.05.2003

№ 813 /
16.05.2003

№ 812 /
16.05.2003

163

42

42

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 376 по плана на
града УПИ: V

ТП "Младост" 18:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Застроен под сграда трафопост терен в размер на 60 кв.м;
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
ул. "Г. Димитров" № чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
20, бл. № 1 , ет. ІІ кв. ЗДС;
86 УПИ: V по плана
на селото

Николай Георгиев Генов,
ЕГН 6511163020, л.к. №
Монтана / Монтана /
131077108, изд. на 02.11.01
гр.Монтана / Адрес: чл. 93, ал. 2 и чл. 147, г. от ОУ на МВР - Монтана
ж.к. "Младост -1", бл. т. 6 от ППЗДС;
и Мая Крумова Генова, ЕГН
35 кв. 370 УПИ: XI
6503194038, л.к. №
131222195, изд. на 06.12.01
г. от ОУ на МВР - Монтана

Апартамент № 5 със застроена площ 59,68 кв.м, състоящ се от стая, столова, кухненски
бокс и баня с тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 7 от 6,12 кв.м,
както и 5,11 % ид. части от общите части на 3 - ет. масивен жил. блок с магазини, построен
1973 г. върху държавен терен;

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Апартамент № 46 със застроена площ 69,46 кв.м, състоящ се от стая, хол с бокс и серв.
помещение, ведно с принадлежащото му избено помещение № 46 от 4,79 кв.м, както и 1,38
% ид. части от правото на строеж и от общите части на масивен жил. блок с магазини,
построен 1993 г.

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната на основание Договор №
ВИ-42-273 от 09.10.2002 г. за замяна
на държавен недвижим имот от ВЖФ
на МО с имот - собственост на
кадрови военнослужещ, военно
служители и работници от МО, вписан
в РС- Монтана на 29.10.02 г., № 79,
том ІX, вх. рег.. 300, парт. 2827, 2828.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП "Тунджа":
№ 811 /
16.05.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 70 по плана на
града УПИ: ІV

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Застроен терен с площ 80 кв.м, представляващ част от пл. № 5374;

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 814 /
16.05.2003

42

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
ул. "Г. Димитров" № чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
20, бл. № 1 , ет. ІІІ кв. ЗДС;
86 УПИ: V по плана
на селото

Апартамент № 7 със застроена площ 87,47 кв.м, състоящ се от 2 бр. стаи, дневна, кухня и 2
бр сервизни помещения, ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 от 6,16 кв.м,
Правно основание: Имотът се
както и 7,805 % ид. части от общите части на 3 - ет. масивен жил. блок с магазини, построен
управлява от Министерство на
1973 г. върху държавен терен;
отбраната
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Заповед № 179 / Дата:22.10.2003 изцяло отписан;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 810 /
16.05.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
веж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
351 УПИ: І по плана
на гр. Монтана

ТП "Пъстрина" 1:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Терен с площ 28 кв.м, ведно с построена върху него сграда трафопост със застроена площ
28 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 2 бр. помещения;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 809 /
16.05.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
веж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
166 УПИ:

ТП "КАТ" :
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Терен с площ 63 кв.м, ведно с построена върху него сграда трафопост със застроена площ
63 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1984 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 808 /
16.05.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
веж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
161 УПИ: ІІІ

ТП "Веренишка" :
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Терен с площ 58,5 кв.м, ведно с построена върху него сграда трафопост със застроена площ
58,5 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1983 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 807 /
16.05.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 339 по плана на
града УПИ: XX

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

ТП "Детска градина" :
Застроен под сграда трафопост терен в размер на 44 кв.м;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 806 /
16.05.2003

№ 817 /
16.05.2003

163

184

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 376 по плана на
града УПИ: II

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 3 УПИ:

ТП "Младост" 19:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Застроен под сграда трафопост терен в размер на 60 кв.м;
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и
ОбНС - Михайловград
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;

Правно основание: На основание чл. 2
и чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992 г.,
Изпитателно - диагностична лаборатория - самостоятелен обект със застр. площ 112 кв.м, на
имотът се управлява от Национална
1 етаж, конструкция - МЖ, год на построяване - 1922 г.
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

РЕМОНТНА РЕБОТИЛНИЦА:

№ 816 /
16.05.2003

№ 815 /
16.05.2003

№ 818 /
21.05.2003

183

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС;
кв. УПИ:

42

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
ул. "Г. Димитров" № чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
20, бл. № 2 , ет. ІІІ кв. ЗДС;
86 УПИ: V по плана
на селото

135

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: пл.
№ 702, между ОК182 181 кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 89, ал. 2 от Закона
за висшето
образование;

"БЕРКОВСКА ГОРА" ЕООД - ГР.
БЕРКОВИЦА

1. Ремонтно хале - застр. площ 370,44 кв.м, на 1 ет., конструкция - масивна, год. на
построяване - 1984 г.
2. Маслен склад - 59,22 кв.м, 1 ет., МС, 1984.;
3. Портиерна - 35,28 кв.м, 1 ет., МС, 1984.;
4. Автомивка - масивен външен канал с обща застр. плок 38,22 кв.м, постр. 1984 г.;
5. Бензиностнанция - подземно съоръжение, състоящо се от 3 бр. резервоари по 16 куб. м;
6. Склад метален - застр. площ 113,70 кв.м, 1 ет., метална конструкция, 1984 г.;
7. Трафопост - 49,64 кв.м, 1 ет., МС, 1984 г.;

Апартамент № 9 със застроена площ 56,12 кв.м, състоящ се от стая, столова, кухненски
бокс и баня с тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 9 от 5,69 кв.м,
както и 2,466 % ид. части от общите части на 3 - ет. масивен жил. блок с могозини, ,
построен 1974 г.върху държавен терен;

на основание Заповед №№ РД-456/27.02.2001 г. и РД-45-25/17.07.01 г.
на Министъра на земеделието и горите,
с решение от 03.04.2001 г. и от
20.08.01 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 125/2001., том 10, стр. 1,
парт.1.

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната

Заповед № 19 / Дата:02.02.2007 изцяло отписан;Заповед № /
Дата:.......... - изцяло отписан;

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/
Сграда горски пункт - застроена площ 45 кв.м, етажност - 1 ет., конструкция - МЖ, година
на построяване - 1961 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от Висш Лесотехнически
Университет гр. София - Учебно опитно горско стопанство "Петрохан".

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 819 /
03.06.2003

185

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес:
чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
пар. /УПИ/ ІX -229 в
ЗДС;
кв. 1 по плана на с.
Бокиловци кв. УПИ:

Урегулиран поземлен имот ІX-229 с площ 360 кв.м, отреден за хлораторна станция;

Правно основание: На основание чл.
18 от ЗДС, имотът се управлява от
Областния управител на област
Монтана.

Заповед № 176 / Дата:21.10.2003 изцяло отписан;

ЯЗОВИР "МАРТИНОВО":

№ 820 /
03.06.2003

173

Монтана / Чипровци /
с.Мартиново / Адрес:
имоти №№ 000136,
000346 и 000133 кв.
УПИ:

чл. 17, ал. 1 от Закона
за водите, чл. 68, ал.7
от ЗДС и чл. 148 от
ППЗДС;

- терен с обща площ 70 100 кв.м, в това число:
максимална заливна площ /макс. площ на водната повърхност/ - 60 000 кв.м
- максимален обем - 726 000 куб.м
- дължина на язовирната стена по короната - 170 м;
- височина на яз. стена - 23 м
- кота на короната на яз. стена - 613 м;
- кота на преливния ръб - 611,5 м;

ТП 1 с. Горно Белотинци:

№ 824 /
04.06.2003

163

Монтана / Монтана /
с.Белотинци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
улица с ОК41 - ОК46
от ППЗДС;
до кв. 18 по плана на
селото кв. УПИ:

Застроен под сграда трафопост терен с площ 9 кв.м

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж раздел 13 ! /ЗАБЕЛЕЖКИ/

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 823 /
04.06.2003

163

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
улица с ОК46 - ОК47 чл. 148, ал. 1 и ал. 3
между кв. 13 и кв.16 от ППЗДС;
по плана на с.
Благово. кв. УПИ:

ТП 3 с. Благово:

Терен с площ 9,5 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застр. площ 9,5
кв.м на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1981 г., състоящ се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 822 /
04.06.2003

163

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 37 от ППЗДС;
УПИ: XV по плана на
селото

ТП 2 с. Благово:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с площ 9,5 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застр. площ 9,5
кв.м на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1973 г., състоящ се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 825 /
04.06.2003

163

Монтана / Монтана /
с.Белотинци / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
кв. 10 и кв. 9 по плана от ППЗДС;
на селото УПИ:

ТП 4 с. Горно Белотинци:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопосто със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1982 г., състояща се от 1 бр. помещения;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 827 /
04.06.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
виж раздел 13!
от ППЗДС;
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 95
УПИ:

ТП "Плажа":
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с площ 27 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопосто със застроена
площ 27 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещения;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

ТП "Новодомец"1:
№ 826 /
04.06.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 94 УПИ: I

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Застроен под сграда трафопост терен в размер на 90 кв.м;

веж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 821 /
04.06.2003

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес: до
улица с ОК27 - ОК28
по плана на с. Благово
163

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 1 с. Благово:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 3
УПИ:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застр. площ 9
кв.м на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състоящ се от 1 бр. помещение;

ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ ЛОМ:

№ 830 /
23.06.2003

187

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
"Боруна", ул.
чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и
"Гургулят" № 30 кв. 2 чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
УПИ: 15 по плана на
града

1. Административна сграда - застр. площ 361 кв.м, на 1 етаж, конструкция - МС, построена
1932 г.;
2. Жилищна сграда - 73 кв.м, 1 ет., МС, 1932 г.;
3. Сграда склад - 45 кв.м, 1 ет., МС, 1932;
4. Сграда склад - 46 кв.м, 1 ет., МС, 1932 г.;
5. Дворна място - терен с обща площ 1837 кв.м /застроена и незастроена/;

Правно основание: На основание чл. 2
от ПМС № 212/29.11.1999 г. имотът се
управлява от Изпълнителна агенция
"Проучване и поддържане на река
Дунав" към Министъра на транспорта
и съобщенията.

№ 829 /
23.06.2003

186

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: XIІ

чл. 68, ал. 1 и чл. 71
от ЗДС;

Държ. предприятие Национална
Компания "Железопътна
инфраструктура" - София на
основание чл. 9 и § 4 от ПЗР на Закона
за железопътния транспорт с Решение
№ 1 от 15.01.2002 г. на СГС по ф.д. №
23/2002 г., т. 18, стр. 32, парт. № 948
по Регистъра за държавни и общински
предприятия.

Незастроен терен с площ 9 906 кв.м, отреден за к-сно обществено обслужване /КОО/.

Хвостохранилище "Голям Буковец"

№ 828 /
23.06.2003

173

чл. 68, ал. 4 от ЗДС и
Монтана / Чипровци /
чл. 148 от ППЗДС;
гр.Чипровци / Адрес:
виж раздел 13 !
кв. УПИ:
/ЗАБЕЛЕЖКИ/

1. Сграда лабораторна станция - застр. площ 66 кв.м, конструкция - пМЖ, на 1 етаж,
построена 1972 г.;
2. Съоръжения:
- преградна стена - първи етап - до кота 490, дължина 252 м, постр. 1979 г. /виж раздел 13
(ЗАБЕЛЕЖКИ)/
- колектор за избистрени води и скатни преливници - стоманобетонни тръби със светъл
диаметър 0,60 м, обща дължина - 708 м /в т.ч. - 248м под преградната стена/;
- колектор за естествено чисти води - стоманобет. тръби с качулкообразен профил с размери
: ширина 1,32 м и височина 1,50м; обща дължина на колектора - 1591 м;
3. Терен с обща площ 263881 кв.м;

"ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР"
ЕООД - ГР. МОНТАНА
№ 831 /
24.06.2003

№ 732 /
26.06.2003

188

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
ул. "Извора" № 19 кв.
ППЗДС;
154 УПИ: IІ по плана
на града

Самостоятелен обект с производствено предназначение със застроена площ - 210 кв.м, на Іви етаж в 5-етажна масивна сграда - ЖСК "Макаренко", както и съответствие ид. части от
общите части на сградата и от правото на строеж;

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 374 кв.м.
/прилежащ терен към кладенец, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Ветеринарна лечебница с. Медковец:
№ 836 /
09.07.2003

№ 833 /
09.07.2003

№ 834 /
09.07.2003

184

Монтана / Медковец /
чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и
с.Медковец / Адрес:
АПК - Медковец
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфир / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Уперците" кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфир / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Уперците" кв. УПИ:

1. Терен с обща площ /застр. и незастр./- 14 100 кв.м;
2. Сграда ветеринарна лечебница - с РЗП - 270 кв.м, състояща се от 2-етажно тяло със
застроена площ 100 кв.м, едноетажно тяло със застр. площ 50 кв.м и мазе от 20 кв.м,
конструкция - масивна с дървен гредоред;

Стопански терен - 11 091 кв.м
/прилежащ терен към ремонтна работилница, битова сграда, навес - склад за зърно/

Стопански терен - 410 кв.м
/прилежащ терен към трафопост и тоалетна/

на основание Заповед № РД-ТД07/12.01.93 г. на МТРС, Заповед № РД02-14-1130 от 06.10.1998 г. на МРРБ и
решение на Окръжен Съд Монтана по
ф.д. № 387/1993 г. Регистър 10, том 5,
стр. 181, парт. № 19.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание
Заповед № 47/09.06.2086 г. на МЗГ,
Акт за приемане и предаване на
основни средства от 01.10.1986 г., чл.
2 и чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992 г.,
имотът се управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 357 / Дата:14.10.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № ДС-08-192 /
Дата:21.7.2009 г. - изцяло отписан

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ"
ЕООД - ГР. ЛОМ
№ 841 /
11.07.2003

189

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Кантон
Лом - Орсоя" кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ-78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт. № 19.

Областно пътно управление Кантонско място - незастроен терен от 15 790 кв.м
Монтана

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ"
ЕООД - ГР. ЛОМ
№ 840 /
11.07.2003

189

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: в
местността "Бдински
път" кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ-78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт. № 19.

Областно пътно управление Кантонско място - незастроен терен от 5 421 кв.м
Монтана

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ"
ЕООД - ГР. ЛОМ
№ 839 /
11.07.2003

189

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
местността "Големата ППЗДС;
круша" кв. УПИ:

на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ-78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт. № 19.

Областно пътно управление Кантонско място - незастроен терен от 2 298 кв.м
Монтана

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ"
ЕООД - ГР. ЛОМ
№ 838 /
11.07.2003

189

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
местността "Цинцаро" ППЗДС;
кв. УПИ:

на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ-78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт. № 19.

Областно пътно управление Кантонско място - незастроен терен от 4 187 кв.м
Монтана

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП "Еверест":
№ 837 /
11.07.2003

№ 845 /
18.07.2003

№ 844 /
18.07.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 328 УПИ: ІІ по
плана на града

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Застроен под сграда трафопост терен с размер 95 кв.м, представляващ част пар. ІІ /целият от
308 кв.м/, отреден за трафопост;

Свободен стопански терен - 578 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 166 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

Свободен стопански терен - 2 208 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 166 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

№ 843 /
18.07.2003

№ 842 /
18.07.2003

97

Монтана / Монтана /
с.Горна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

153

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 3792 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 166 / Дата:26.07.2005 изцяло отписан;

Свободен стопански терен - 1 174 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 126 / Дата:13.7.2007 г. изцяло отписан

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП "Баня":
№ 847 /
25.07.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 112 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Терен с площ 30,5 кв.м, в едно с построената върху него сграда трафопост със застр. площ
30,5 кв.м, на 1 етаж, конструкция монолитна, постр. 1980 г., състояща се от 2 бр.
помещения;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП "Марица":
№ 846 /
25.07.2003

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
кв. 112 УПИ: І по
от ППЗДС;
плана на гр. Монтана

Застроен под сграда трафопост терен с площ 48 кв.м

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 856 /
25.07.2003

№ 858 /
25.07.2003

163

163

Монтана / Медковец /
с.Аспарухово / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
виж раздел 13
от ППЗДС;
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

Монтана / Медковец /
с.Аспарухово / Адрес:
площадка между кв.
42, 43, 49 и 54 по
плана на с.
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Аспарухово
от ППЗДС;
виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

ТП 1 с. Аспарухово:
Терен с площ 12 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
12 кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 2 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 3 с. Аспарухово:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 857 /
25.07.2003

163

Монтана / Медковец /
с.Аспарухово / Адрес:
виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 9
от ППЗДС;
УПИ: І-193 и площад
по плана на с.
Аспарухово

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 2 с. Аспарухово:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1983 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 859 /
25.07.2003

163

Монтана / Медковец /
с.Пишурка / Адрес:
виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 30 от ППЗДС;
по плана на селото
УПИ: І

ТП 1 с. Пишурка:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1959 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 855 /
25.07.2003

№ 854 /
25.07.2003

163

163

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: виж
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
раздел 13
от ППЗДС;
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 7
УПИ: ІІІ-239

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес:
площадка м/у улици с
ОК47 - ОК47а, ОК47а
- ОК99а и ОК48 ОК99а по плана на с.
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Расово
от ППЗДС;

ТП 6 с. Расово:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1966 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 5 с. Расово:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

163
виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
местността "Барата"
№ 853 /
25.07.2003

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Расово:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
кв. 149А по плана на
с. Медковец
№ 852 /
25.07.2003

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

163
виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

№ 851 /
25.07.2003

№ 850 /
25.07.2003

163

Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1967 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в
местността "Виняшки
дол"
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Сграда трафопост със застроена площ 9 кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1966
г., състояща се от 1 бр. помещение, ведно със застроения под сградата терен от 9 кв.м;

кв. УПИ:

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
улица с ОК173 ОК176 по плана на с.
Медковец
163

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 10 с. Медковец:

ТП 9 с. Медковец:
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 6 с. Медковец:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1967 г., състояща се от 1 бр. помещение.

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 849 /
25.07.2003

№ 848 /
25.07.2003

163

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 66 от ППЗДС;
по плана на с.
Медковец УПИ:

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
между кв. 6 и кв. 9 до
имот пл. № 1106 по
плана на с. Медковец
163

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 4 с. Медковец:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1961 г., състояща се от 1 бр. помещение.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Медковец:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

№ 864 /
25.07.2003

90

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Манастира" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански двор - 78 677 кв.м
/прилежащ терен към животновъдна ферма, бивша собственост на организация по § 12 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 349 / Дата:27.09.2004 изцяло отписан;

№ 863 /
25.07.2003

Монтана / Медковец /
с.Сливовик / Адрес:
между кв. 70 и кв. 72,
до улица с ОК88 ОК89 по плана на
селото
163

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Сливовик:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1967 г., състояща се от 1 бр. помещение;

виж раздел 13!
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

№ 862 /
25.07.2003

Монтана / Медковец /
с.Сливовик / Адрес:
до пар. V 276 по
плана на селото
163

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 40
УПИ:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Сливовик:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1959 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 861 /
25.07.2003

№ 860 /
25.07.2003

163

168

Монтана / Медковец /
с.Сливовик / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
виж раздел 13
от ППЗДС;
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 7
УПИ: V-165

Монтана / Медковец /
с.Пишурка / Адрес:
площадка между
улици с ОК30 - 31,
ОК29 - 30, ОК31 - 32
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
и ОК29 - 32 по плана
от ППЗДС;
на селото

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Сливовик:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1959 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Пишурка:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 9
кв.м, на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1967 г., състояща се от 1 бр. помещение;

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

Ветеринарна лечебница гр. Брусарци:
№ 865 /
28.07.2003

184

Монтана / Брусарци /
чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и
гр.Брусарци / Адрес:
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
кв. 10 УПИ: I

1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 2950 кв.м;
2. Сграда ветеринарна лечебница със застр. площ - 160 кв.м, мазе - 45 кв.м, конструкция масивна с дървен гредоред, на 1 етаж, построена 1960 г.;
Опорен пункт с. Николово:

№ 869 /
28.07.2003

190

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес: в чл. 68, ал. 2, чл. 2, ал.
местността
2, т. 2 и чл. 9 от ЗДС;
"Краводер" кв. УПИ:

1. Дежурен пункт - застроена площ - 66 кв.м, на 1 ет., конструкция - МсбЖ, год. на
построяване - 1989 г..;
2. Гаражи - сграда, състояща се от 11 бр. гапажни клетки с обща застр. площ - 360 кв.м, 1
ет., построена 1989 г.;
3. Склад луга - 4 бр. цистерни наплощ от 96 кв.м;
4. Дворно място - терен с обща площ /застроена и незастроена/ - 4489 кв.м;

Правно основание: На основание чл. 2
и чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992 г.,
имотът се управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

Правно основание: На основание чл.
1, ал. 2 от ПМС № 143/25.07.2000 г.
имотът се управлява от Изпълнителна
агенция "Пътища" към Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството - Областно пътно
управление Монтана

№ 867 /
28.07.2003

184

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и "Ветимпекс" ЕООД - гр.
чл. 68, ал. 1 от ЗДС; София

Регион. ветеринарномедицинска служба - Монтана:
Част от голямото крило на І-ви етаж от 4 - ет. административна сграда със сутерен,
конструкция - МсбЖ, постр. 1974 г., както следва:
- складово помещение № 3 от 40,23 кв.м,
- пет стаи - № 4 от 16,12 кв.м, № 5 - 15,60 кв.м, № 7 - 32,00 кв.м, № 8 - 16,20 кв.м и № 9
34,56 кв.м,
- 1/2 ид. части от коридора и сервизните помещения в крилото,
както и съотв. ид. части от общите части на сградата

Административна сграда /Дирекция ОПУ/:
№ 868 /
28.07.2003

190

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и
бул. "ХР. Ботев" № 65 чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
кв. 124 УПИ: ІІ

- застроена площ - 224,5 кв.м /РЗП - 1122,5/;
- етажност - 5 етажа;
- конструкция - МсбЖ;
- година на построяване - 1969 г.;

Ветеринарен пункт с. Бързия:
№ 866 /
28.07.2003

№ 870 /
30.07.2003

№ 871 /
04.08.2003

Правно основание: На основание
Заповед № 314 /27.10.1994 г. на
Министъра на земеделието, чл. 2 чл. 7
от ПМС № 240/30.11.1992 г., имотът
се управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

Правно основание: На основание чл.
1, ал. 2 от ПМС № 143/25.07.2000 г.
имотът се управлява от Изпълнителна
агенция "Пътища" към Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството - Областно пътно
управление Монтана

Правно основание: На основание
Заповед № 47/ 09.06.1986 г. на МЗГ,
Акт за приемане и предаване на
основни средства от 18.06.1986 г., чл.
2 и чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992 г.,
имотът се управлява от Националната
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

184

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: в
чл. 68, ал. 2, чл. 2, ал.
местността "Джурин 2, т. 2 и чл. 9 от ЗДС;
брег" кв. УПИ:

184

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
/пар. № 3 по
Правоимащи по чл. 27, ал. 1 Ветеринарна лечебница гр. Върщец - сграда със застроена площ 182 кв.м, на 2 етажа,
ЗДС; чл. 147, ал. 6 от
парцеларния план на
от ЗСПЗЗ
конструкция - масивна с дървен гредоред, както и паянтов навес към сградата - 56 кв.м
ППЗДС
б. стопански двор/ кв.
1 УПИ: IX

Правно основание: На основание
Договор за покупко - продажба на
имущество от 19.08.1996 г., имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в чл. 68, ал. 2, чл. 2, ал.
местността
2, т. 2 и чл. 9 от ЗДС;
"Кръстове" кв. УПИ:

Правно основание: На основание
Заповед № 47/09.06.1986 г. на МЗГ,
Акт за предаване и приемане на
основни средства от 01.06.1986 г., чл.
2 и чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992 г.,
имотът се управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

184

АПК - Берковица

АПК - Берковица

1. Сграда, състояща се от склад за лекарства и канцелария - застроена площ - 37 кв.м, на 1
ет., конструкция - масивна с дървен гредоред;
2. Прилежащия към сградата терен с обща площ /застроена и незастр./ - 234 кв.м;

Ветеринарна лечебница, състояща се от:
- лечебница - 2- етажно тяло със застр. площ 91 кв.м, конструкция - МЖ;
- манипулационна - 1 етажно тяло, 61 кв.м, конструкция - МС;
2. Прилежащия към сградата терен с обща площ /застр. и незастр./ - 914 кв.м;

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 877 /
04.08.2003

№ 876 /
04.08.2003

179

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
местността
ППЗДС;
"Чипровски
манастир" кв. УПИ:

179

Монтана / Георги
Дамяново / с.Говежда
/ Адрес: местността
"Попов мост", имоти
№ 000314 в землище
чл. 148, ал. 1 от
с. Говежда с ЕКАТТЕ
ППЗДС;
15299 и № 000526 в
землище с.
Главановци с
ЕКАТТЕ 14965 кв.
УПИ:

Кантонско място "Чипровски манастир":
Областно пътно управление 1. Кантон - жил. сграда със застр. площ 100 кв.м, на един етаж, конструкция - МС,
- Монтана
построена 1932 г.;
2. Стопанска сграда /сайвант/ - 80 кв.м, 2 ет., ПС, 1932 г.;
3. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 6475 кв.м;

Кантонско място "Попов мост":
1. Кантон - жил. сграда със застр. площ 50 кв.м, на един етаж, конструкция - МС, построена
Областно пътно управление
1933 г.;
- Монтана
2. Стопанска сграда - 42 кв.м, 1 ет., ПС, 1933 г.;
3. Стопанска сграда - 24 кв.м, 1 ет., ПС, 1933 г.;
4. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 3616 кв.м;

с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решение от 18.08.2000 г. и от
04.11.2002 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17, Регистър 20.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решение от 18.08.2000 г. и от
04.11.2002 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17, Регистър 20.

№ 875 /
04.08.2003

179

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Лъката", ППЗДС;
имоти № 134004 и
134005 кв. УПИ:

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА

Кантонско място "Лъката":

с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решение от 18.08.2000 г. и от
04.11.2002 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17, Регистър 20.

1. Кантон - жил. сграда със застр. площ 79 кв.м, на един етаж, конструкция - МС, построена
Областно пътно управление
1930 г.;
- Монтана
2. Гл. преброителен пост - 15 кв.м 1 ет. , МС, 1930 г.
3. Склад за пясък - 300 кв.м, 1 ет., метална конструкция, 1930 г.;
4. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 10953 кв.м;

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА
Кантонско място "Долно Белотинци":
№ 874 /
04.08.2003

179

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: местността
"Бучка" кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решение от 18.08.2000 г. и от
04.11.2002 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17, Регистър 20.

Областно пътно управление 1. Кантон - жил. сграда със застр. площ 54 кв.м, на един етаж, конструкция - МС, построена
- Монтана
1936 г.;
2. Склад за селскостоп. продукция - 20 кв.м, 1 ет., ПС, 1936 г;
4. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 6260 кв.м;

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 873 /
04.08.2003

179

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 от
с.Вирове / Адрес: кв.
ППЗДС;
7 УПИ:

с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решение от 18.08.2000 г. и от
04.11.2002 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17.

Кантон с. Вирове - едноетажна масивна сграда със застр. площ 120 кв.м, състояща се от 4
Областно пътно управление
бр. жилищни помещения, тераса и 2 бр. избени помещения с обща площ 120 кв.м, построена
- Монтана
1935 г.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА

№ 872 /
04.08.2003

№ 728 /
07.08.2003

№ 727 /
07.08.2003

179

Монтана / Монтана /
с.Белотинци / Адрес: в чл. 148, ал. 1 от
местността "Полето" ППЗДС;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфир / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Уперците" кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфир / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 8
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Уперците" кв. УПИ:

Областно пътно управление
- Монтана

с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ-69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решение от 18.08.2000 г. и от
04.11.2002 г. на Окръжен Съд Монтана
по ф.д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17, Регистър 20.

Кантонско място с Горно Белотинци - терен с обща площ 4119 кв.м

Стопански терен - 2201 кв.м.
/прилежащ терен към склад - навес, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 378 / Дата:30.11.2004 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 1058 кв.м.
/прилежащ терен към кантар, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

"ТЕЛЕВИЗИОННИ И
РАДИОСЕРВИЗИ" ЕАД ГР. СОФИЯ

№ 878 /
18.08.2003

№ 879 /
20.08.2003

№ 880 /
25.08.2003

№ 883 /
03.09.2003

№ 882 /
03.09.2003

№ 881 /
03.09.2003

94

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Славянска" № 42,
жил. блок № 3 кв. 99
УПИ: ІX 2038 по
плана на града

114

Пристанище за обществен транспорт Лом:
1. Терен с обща площ 387 483 кв.м, представляващ част от пар. ІX, отреден за пристанищен
комплекс;
2. Построените върху терена съоръжения, в това число:
а) кейови стени:
- бял кей - речна дига, съст. се от подводна каменна берма с насип отгоре и каменна
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
облицовка пред петата, 365 лин.м, с три корабни места, постр. 1953 г.;
чл. 107,ал. 1 от
"Пристанищен комплекс Монтана / Лом /
- западен кей - 345 лин. м, ж.б. конструкция, с три корабни места, постр. 1984 г.;
Закона за морските
Лом" ЕАД - гр. Лом - на част
гр.Лом / Адрес: кв. 20
- източен кей - 300 лин.м, с три корабни места, постр. 1966 г.;
пространства,
от имота, описан в раздел 3,
УПИ: ІX по плана на
- южен кей - 130 лин.м, ж.б. конструкция, с едно корабно място, постр. 1985 г.;
вътрешните водни
съгласно Заповед № РД-14града
- метален шпунт /в лимана/ - 282 лин.м, стоманена конструкция и ж.б. платформа /последния
пътища и пристанища 02 от 30.04.2003 г. на МТС
участък от 40 м/, постр. 1940 г. и удължен - 1968 г.;
на РБ
б) вълнолом /към бял кей/ - речна дига, съст. се от подводна каменна берма с насип отгоре и
каменна облицовка пред петата, 60 лин.м, постр. 1940 г.
в) фрески 3 бр. - стоманобетонови конструкции, служещи за устои на мостовете на трите
понтона, постр. 1980 г.;
г) подпорна стена - дължина 45 м, констр. - стоманобетонови панели, постр. 1984 г., както и
прилежащата пристанищна инфраструктура.

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

191

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

192

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 147, т. 9 от
отдел 135, подотдел
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
"д", в местността
от ЗГ;
"Долна кория" кв.
УПИ:

192

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 147, т. 9 от
отдел 136, подотдел
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
"5", в местността
от ЗГ;
"Долна кория" кв.
УПИ:

192

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
отдел 136, подотдел чл. 147, т. 9 от
"5", от отдел 136,
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
подотдел "6", в
от ЗГ;
местността "Долна
кория" кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

ТЕЛЕВИЗИОНЕН И РАДИОСЕРВИЗ, състоящ сеот 2 бр. търг. зали, кухня, офис, 4 бр.
ДФ "Битова електроника" гр.
санитарни помещения, 2 бр. складови помещения и вход, обща застроена площ 208,34 кв.м,
Велико Търново - Поделение
етажност - І-ви надземен /партерен/ етаж на 5-ет. жил. блок, конструкция - МсбЖ, година на
"К-сно търговско и сервизно
построяване - 1968 год., както и съответните идеални части от общите части на сградата и от
обслужване"
правото на строеж;

виж раздел 13!
/ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № РД-17141/28.06.1991 г. на МИТУ с
Приложения №№ 5 и 5А към нея и
Заповед № РД-18-23/09.02.1994 г. на
МТ, с решения на Софийски градски
Съд по ф.д. № 18776/1991 г., впис. в
Търговския регистър том 1, стрл. 10,
парт. № 3.

Правно основание: Имотът се
управлява от Изпълнителна Агенция
"Пристанищна администрация" към
Министъра на транспорта и
съобщенията.

"ВЕТИМПЕКС" ООД - ГР. СОФИЯ

Част от голямото крила на І-ви етаж от 4-ет. административна сграда със сутерен,
конструкция - МсбЖ, постр. 1974 г., както следва:
- складово помещение № 1 от 27,56 кв.м,
- складово помещение № 2 от 33,80 кв.,
-четири стаи - № 1 от 16,64 кв.м, № 2 - 15,60 кв.м, № 3 - 16,12 кв.м и № 6 - 15,00 кв.м,
- 1/2 ид. част от коридора и сервизните помещения в крилото,
както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в/у
държ. терен.

на основание Заповед №
314/27.10.1994 г. на Министерство на
земеделието и Заповед № РД-091124/01.08.1997 г. на МЗГАР, с
решение на Софийски градски съд по
ф.д. № 9049/1993 г., т. 9, стр. 37, парт
№ 435.

Поляна, част от отдел 135, подотдел "д" с площ 359 кв.м

Правно основание: На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство Берковица.

Поляна, част от отдел 136, подотдел "5" с площ 3003 кв.м

Правно основание: На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство Берковица.

Поляна с обща площ 5 157 кв.м, в това число:
- част от отдел 136, подотдел "5", с площ 5 131 кв.м
- част от отдел 136, подотдел "6", с площ 26 кв.м

Правно основание: На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство Берковица.

№ 884 /
11.09.2003

193

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ягодово / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 775 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

"ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
№ 885 /
29.09.2003

157

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: кв. чл. 148, ал. 1 от
50 по плана на селото ППЗДС;
УПИ: VІІІ

1. Административна сграда - застр. площ 322 кв.м, на 3 етажа и мазе с площ 322 кв.м,
на подобренията - ТКЗС /л/ - състоящо се от кухня и столова, конструкция - масивна, построена 1967 г.;
с. Сливата, общ. Лом
2. Склад - барака - 36 кв.м, 1 ет., масивна, 1967 г.;
3. Прилежащ терен с обща площ /застр. и незастроена/ - 1640 кв.м;

на основание Заповед № РД-41-50 от
26.01.2002 г. на Министъра на
земеделието и горите и Решение №
7/25.04.2001 г. на СГС по ф.д. №
17063/1993 г., т. 9, стр. 128, парт. №
466.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 902 /
30.09.2003

№ 901 /
30.09.2003

163 А

163 А

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
кв. 44, до улица, при
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ОК64 по плана на с.
от ППЗДС;
Комощица
виж раздер 13!
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ УПИ:

ТП 1 с. Комощица:
Терен с обща площ 357 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застр.
площ 31 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1961 г., състояща се от 2 бр.
помещение.

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 3 с. Комощица:
Терен с обща площ 34 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застр.
площ 9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение.

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 903 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

ТП 3 с. Долно Церовене:
Терен с площ 38 кв.м, ведно с построената в/у него сграда трафопост със застр. площ 10
кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение.

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 909 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Дългоделци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
виж раздел 13 !
от ППЗДС;
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 1
УПИ: І

ТП 1 с. Дългоделци:
Терен с обща площ 15 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена
площ 15 кв.м,на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещения;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

№ 900 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
площадка между
улици с ОК43 б ОК43 а, ОК43 в - ОК,
ОК43 а - ОК43 и
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ОК43 б - ОК43 в по
от ППЗДС;
плана на с. Комощица

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 4 с. Комощица:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

виж раздел 13!
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 895 /
30.09.2003

№ 892 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. 168 УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
улица с ОК233 а ОК143 а
163 А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

№ 893 /
30.09.2003

163 А

Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
зелена площ между
улици с ОК294 ОК296, с ОК306 ОК305, с ОК294 ОК306 и с ОК296 ОК305 кв. УПИ:

ТП 3 с. Якимово 3:

ТП 2 с. Якимово 2:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

ТП 2 с. Якимово 3:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 894 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. 176 УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

ТП 2 с. Якимово 3:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 891 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
виж раздел 13 !
от ППЗДС;
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 94
УПИ:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Якимово 2:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1967 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
№ 890 /
30.09.2003

163 А

виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
129 УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
улица с ОК150 ОК149, до кв. 75
№ 889 /
30.09.2003

Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 3 с. Якимово:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

163 А

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 4 с. Якимово:

виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с обща площ 45 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със
застроена площ 9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
№ 888 /
30.09.2003

163 А
виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 39
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Якимово:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 887 /
30.09.2003

№ 886 /
30.09.2003

163 А

194

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
197 по плана на с.
Якимово УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Дунавска" № 44 кв.
20 УПИ: ІV по плана
на града

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Якимово:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

Част от двуетажна сграда със сутерен, със застроена площ 2918,72 кв.м., монолитна
конструкция, построена 1989 г., а именно:
Стаи №№107,120 и 121 с обща площ 92,88 кв.мна І-ви етаж, както и съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терен от 4693 кв.м,
съсобственост на "Деспред" АД . гр. София.

Правно основание: Имотът се
управлява от Национална служба
растителна защита към Министерство
на земеделието и горите - Регионална
служба за растителна защита - гр.
Враца.

№ 904 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: пл. № 71 по
плана на с. Долно
Церовене

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

ТП 2 с. Долно Церовене:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената в него сграда трафопост със застр. площ 9 кв.м, на
1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение.

кв. 99 УПИ:

№ 908 /
30.09.2003

Монтана / Якимово /
с.Дългоделци / Адрес:
улица с ОК80 - ОК98
по плана на с.
Дългоделци
163 А

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 2 с. Дългоделци:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена
площ 9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещения;

виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

№ 907 /
30.09.2003

Монтана / Якимово /
с.Дългоделци / Адрес:
улица с ОК198 ОК199 по плана на с.
Дългоделци
163 А

№ 906 /
30.09.2003

163 А

ТП 3 с. Дългоделци:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена
площ 9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

№ 905 /
30.09.2003

163 А

кв. 20 УПИ: XІІ 134

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 4 с. Дългоделци:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена
площ 9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1979 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

виж раздел 13 !
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Дългоделци / Адрес:
улица между кв. 100 и
кв. 99 по плана на с.
Дългоделци

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 1 с. Долно Церовене:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Сграда трафопост със застроена площ 9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр.
1958 г., състояща се от 1 бр. помещение, посторена в имот собственост на Евгени Б.
Гаврилов

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавната агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр 7/30, парт. № 350.

№ 899 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
до улици с ОК147 ОК176 по плана на с.
Комощица
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;
виж раздел 13!
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 5 с. Комощица:
Терен с площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ
9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 898 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
виж раздел 13!
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 56 от ППЗДС;
УПИ: XІІІ 206 по
плана на с. Комощица

ТП 6 с. Комощица:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с площ 86 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена
площ 86 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1981 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 897 /
30.09.2003

163 А

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

ТП "Възлова станция" с. Долно Церовене:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с обща площ 4000 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със
застроена площ 64 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1961 г., състояща се от 3
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 896 /
30.09.2003

№ 910 /
08.10.2003

№ 911 /
08.10.2003

№ 912 /
15.10.2003

163 А

Монтана / Якимово /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Дългоделци / Адрес:
от ППЗДС;
кв. УПИ:

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

ТП "Ремонтна база" с. Дългоделци:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с обща площ 80 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост със
застроена площ 9 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 1
бр. помещение;

Свободен стопански терен - 1 946 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 35 / Дата:09.02.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 6 277 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 28 / Дата:08.02.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 162 / Дата:25.07.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 1 500 кв.м
/прилежащ терен към краварник/

№ 920 /
15.10.2003

№ 919 /
15.10.2003

№ 918 /
15.10.2003

№ 917 /
15.10.2003

№ 913 /
15.10.2003

№ 914 /
15.10.2003

№ 916 /
15.10.2003

№ 915 /
15.10.2003

№ 921 /
15.10.2003

№ 922 /
15.10.2003

№ 923 /
15.10.2003

№ 924 /
15.10.2003

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 1 881 кв.м

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 488 кв.м

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 1 836 кв.м

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 2 166 кв.м

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 2 857 кв.м

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 3 043 кв.м

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 1 165 кв.м

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

195

195

Стопански терен - 2 610 кв.м
/прилежащ терен към ГСМ/

Стопански терен - 1 992 кв.м
/прилежащ терен към склад/

/прилежащ терен към воларник/

Стопански терен - 1 340 кв.м
/прилежащ терен към склад за препарати/

Свободен стопански терен - 2 050 кв.м

Стопански терен - 939 кв.м
/прилежащ терен към кантар/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 150 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 108 / Дата:04.4.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 162 / Дата:25.07.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 162 / Дата:25.07.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 150 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 150 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 150 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 162 / Дата:25.07.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 162 / Дата:25.07.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 150 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 150 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

№ 925 /
15.10.2003

№ 926 /
15.10.2003

№ 944 /
15.10.2003

№ 943 /
15.10.2003

№ 942 /
15.10.2003

№ 941 /
15.10.2003

№ 940 /
15.10.2003

№ 939 /
15.10.2003

№ 938 /
15.10.2003

№ 937 /
15.10.2003

№ 936 /
15.10.2003

№ 935 /
15.10.2003

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 150 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Свободен стопански терен - 4 003 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 162 / Дата:25.07.2005 изцяло отписан;

Свободен стопански терен - 4 999 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 231 / Дата:31.10.2005 изцяло отписан;

Свободен стопански терен - 5 066 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 155 / Дата:27.5.2008 г. изцяло отписан

Свободен стопански терен - 3 359 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 231 / Дата:31.10.2005 изцяло отписан;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Свободен стопански терен - 7 635 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 156 / Дата:27.5.2008 г. изцяло отписан

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
Стопански терен - 5 856 кв.м
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към свинарник и телчарник, бивша собственост на организация по § 12 от стопанисва, управлява и разпорежда
ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 896 кв.м
/прилежащ терен към свинарник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 157 / Дата:27.5.2008 г. изцяло отписан

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 942 кв.м
/прилежащ терен към свинарник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 317 / Дата:13.11.2006 изцяло отписан;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 318 / Дата:13.11.2006 изцяло отписан;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

195

Монтана / Вършец /
с.Долно Озирово /
Адрес: в местността
"Бахчата" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

195

Стопански терен - 3 757 кв.м
/прилежащ терен към работилница/

Стопански терен - 1 369 кв.м

Свободен стопански терен - 2 355 кв.м

Свободен стопански терен - 1 506 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 319 / Дата:13.11.2006 изцяло отписан;

Стопански терен - 4 593 кв.м
№ 934 /
15.10.2003

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

/прилежащ терен към метален навес, зърносушилня и асфалтова площадка, бивша
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 4 998 кв.м
№ 933 /
15.10.2003

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към фуражна кухня и склад за жито, бивша собственост на организация по стопанисва, управлява и разпорежда
§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.
Стопански терен - 2 643 кв.м

№ 932 /
15.10.2003

/прилежащ терен към работилница, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 4 036 кв.м
№ 931 /
15.10.2003

№ 930 /
15.10.2003

/прилежащ терен към метален навес, склад и асфалтова площадка, бивша собственост на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Заповед № 329 / Дата:20.11.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 217 / Дата:14.8.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 218 / Дата:14.8.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към склад за гориво, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на стопанисва, управлява и разпорежда
ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 216 / Дата:14.8.2008 г. изцяло отписан

Стопански терен - 535 кв.м
/прилежащ терен към кантар, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 5 640 кв.м
№ 929 /
15.10.2003

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 88 / Дата:20.3.2008 г. изцяло отписан

/прилежащ терен към 2 бр. сгради хамбари, бивша собственост на организация по § 12 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 571 кв.м
№ 928 /
15.10.2003

Стопански терен - 3 005 кв.м
№ 927 /
15.10.2003

№ 949 /
16.10.2003

№ 948 /
16.10.2003

№ 947 /
16.10.2003

№ 946 /
16.10.2003

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към ремонтна работилница, бивша собственост на организация по § 12 от стопанисва, управлява и разпорежда
ПЗР на ЗСПЗЗ/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 214 / Дата:14.8.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 433 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 433 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 433 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
/прилежащ терен към хамбар, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 433 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Стопански терен - 4 110 кв.м
/прилежащ терен към асфалтова площадка, бивша собственост на организация по § 12 от
ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 14 455 кв.м
/прилежащ терен към кравеферма, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 5 174 кв.м
/прилежащ терен към метален навес и фуражна кухня, бивша собственост на организация
по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 2 331 кв.м

№ 945 /
16.10.2003

№ 957 /
16.10.2003

№ 956 /
16.10.2003

№ 955 /
16.10.2003

№ 954 /
16.10.2003

№ 953 /
16.10.2003

№ 952 /
16.10.2003

№ 951 /
16.10.2003

№ 950 /
16.10.2003

№ 958 /
16.10.2003

№ 968 /
17.10.2003

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

198

160

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Монтана / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Монтана / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 877 кв.м
/прилежащ терен към кравеферма, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 408 кв.м
/прилежащ терен към масивна сграда - караулно/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 433 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 39 / Дата:11.02.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 212 / Дата:27.09.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
/прилежащ терен към навес "мархи", метален навес и склад за зърно - зърноплощадка, бивша
от Министъра на земеделието и
собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
горите.

Заповед № 338 / Дата:24.11.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
/прилежащ терен към бензиностанция, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
от Министъра на земеделието и
ЗСПЗЗ/
горите.

Заповед № 391 / Дата:30.11.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 69 / Дата:13.3.2008 г. изцяло отписан

Стопански терен - 16 490 кв.м
/прилежащ терен към ремонтна работилница/

Стопански терен - 14 212 кв.м
/прилежащ терен към кравеферма, включва и земни утайници/

Стопански терен - 9 094 кв.м

Стопански терен - 4 205 кв.м

Стопански терен - 3 646 кв.м
/прилежащ терен към краварник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 3 646 кв.м
/прилежащ терен към краварник, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на
ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 726 кв.м
/прилежащ терен към кантар, бивша собственост на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Стопански терен - 1 481 кв.м
/прилежащ терен към масивна сграда - склад/

Стопански терен - 2 209 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 433 / Дата:30.12.2004 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 11 / Дата:16.01.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 967 /
17.10.2003

№ 966 /
17.10.2003

№ 965 /
17.10.2003

№ 972 /
17.10.2003

№ 971 /
17.10.2003

№ 970 /
17.10.2003

№ 969 /
17.10.2003

№ 973 /
17.10.2003

№ 978 /
17.10.2003

№ 977 /
17.10.2003

№ 976 /
17.10.2003

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 13 394 кв.м
/прилежащ терен към склад за зърнени храни, две стопански сгради, три сгради с друго
предназначение и асфалтова площадка/

Стопански терен - 16 688 кв.м
/прилежащ терен към краварник, обор за юници, телчарник и битова сграда/

Стопански терен - 3 197 кв.м
/прилежащ терен към част от цех за пластмаса/

Стопански терен - 846 кв.м
/прилежащ терен към склад - ГСМ/

Стопански терен - 2 126 кв.м
/прилежащ терен към ремонтна работилница

Стопански терен - 1 519 кв.м
/прилежащ терен към хамбар/

Стопански терен - 2 500 кв.м

Стопански терен - 1 186 кв.м
/прилежащ терен към склад/

Стопански терен - 4 175 кв.м
/прилежащ терен към овчарник/

Стопански терен - 12 081 кв.м

Стопански терен - 3 019 кв.м
/прилежащ терен към склад за зърно/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 59 / Дата:05.3.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 44 / Дата:26.2.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 159 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 158 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 308 / Дата:31.10.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 160 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 165 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 164 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 163 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

№ 975 /
17.10.2003

№ 974 /
17.10.2003

№ 964 /
17.10.2003

№ 963 /
17.10.2003

№ 962 /
17.10.2003

№ 961 /
17.10.2003

№ 960 /
17.10.2003

№ 959 /
17.10.2003

№ 985 /
21.10.2003

№ 984 /
21.10.2003

№ 983 /
21.10.2003

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Долно Линево /
Адрес: в местността
"Поста" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

90

90

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крапчене / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Лъката"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крапчене / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Лъката"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 4 182 кв.м

Стопански терен - 2 698 кв.м
/прилежащ терен към административна сграда, кантар и КПП/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 162 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 161 / Дата:28.06.2006 изцяло отписан;

Стопански терен - 4 757 кв.м
/прилежащ терен към навес - зърносушилня/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Стопански терен - 43 141 кв.м
/прилежащ терен към фуражна кухня и летен лагер, включва и бетонови баластрени
площадки/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 361 / Дата:22.10.2004 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 122 / Дата:07.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 123 / Дата:07.06.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 379 / Дата:30.11.2004 изцяло отписан;

Стопански терен - 1 665 кв.м
/прилежащ терен към ГСМ/

Стопански терен - 2 050 кв.м
/прилежащ терен към навес/

Стопански терен - 12 055 кв.м
/прилежащ терен към масивна сграда, навес - ремонтна работилница и ГСМ/

Стопански терен - 5 859 кв.м
/прилежащ терен към силажна яма/

Стопански терен - 3 267 кв.м

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 116 кв.м

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 380 кв.м
/прилежащ терен към кравеферма/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 982 /
21.10.2003

№ 979 /
21.10.2003

№ 990 /
21.10.2003

№ 989 /
21.10.2003

№ 988 /
21.10.2003

№ 987 /
21.10.2003

№ 986 /
21.10.2003

№ 981 /
21.10.2003

№ 980 /
21.10.2003

№ 1003 /
23.10.2003

№ 1004 /
23.10.2003

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 8 104 кв.м
/прилежащ терен към кравеферма и силажовместилище/

Стопански терен - 2 885 кв.м
/прилежащ терен към монтажно хале и хале за ремонт на ССМ/

Стопански терен - 140кв.м
/прилежащ терен към трафопост/

Стопански терен - 10 761 кв.м
/прилежащ терен към силажовместилище/

Стопански терен - 1 387 кв.м

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 6 244 кв.м

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

200

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

200

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Камика"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Камика"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

/прилежащ терен към кравеферма/

Стопански терен - 4 314 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 222 / Дата:18.8.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 224 / Дата:13.10.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 215 / Дата:14.8.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 221 / Дата:18.8.2008 г. изцяло отписан

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000049 в землището на с. Долно Церовене с ЕКАТТЕ 22873, с площ 13 581 кв.м,
прилежащ терен към четири свинарника и фуражна кухня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 272 / Дата:19.12.2005 изцяло отписан;

Имот № 000121 в землището на с. Долно Церовене с ЕКАТТЕ 22873, с площ 47 396 кв.м,
прилежащ терен към склад за зърнени храни, две ремонтни работилници, трансформаторен
пост, два краварника, сграда за производство на млечни продукти, шест сгради с др.
предназначение и склад с др. предназначение.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 271 / Дата:19.12.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 2050 кв.м.
/прилежащ терен към силажна яма/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 226 / Дата:18.10.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 7712 кв.м.
/прилежащ терен към 1/2 краварник/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 223 / Дата:13.10.2005 изцяло отписан;

№ 1005 /
23.10.2003

№ 1001 /
23.10.2003

№ 993 /
23.10.2003

№ 992 /
23.10.2003

№ 994 /
23.10.2003

№ 995 /
23.10.2003

№ 1006 /
23.10.2003

№ 996 /
23.10.2003

№ 1002 /
23.10.2003

№ 998 /
23.10.2003

№ 1000 /
23.10.2003

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Камика"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 505 кв.м.
/прилежащ терен към ремонтна работилница/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 223 / Дата:13.10.2005 изцяло отписан;

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Камика"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Стопански терен - 5833 кв.м.
стопанисва, управлява и разпорежда
/прилежащ терен към щест сгради - двуфамилни къщи и две сгради с друго предназначение/
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 226 / Дата:18.10.2005 изцяло отписан;Заповед № 226 /
Дата:18.10.2005 - изцяло отписан;

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Камика", ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
землище кв. Момин
от ППЗСПЗЗ;
брод кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 222 / Дата:13.10.2005 изцяло отписан;

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 148 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 396 кв.м.
/прилежащ терен към кантар/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 227 / Дата:18.10.2005 изцяло отписан;

Заповед № 227 / Дата:18.10.2005 изцяло отписан;

Свободен стопански терен - 5594 кв.м.

Стопански терен - 7 153 кв.м.
/прилежащ терен към кравеферма/

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Камика", ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
землище кв. Момин
от ППЗСПЗЗ;
брод кв. УПИ:

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Камика", ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
землище кв. Момин
от ППЗСПЗЗ;
брод кв. УПИ:

Стопански терен - 8406 кв.м.
/прилежащ терен към 1/2 краварник/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

201

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Винище / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
60 УПИ: І
от ППЗСПЗЗ;

УПИ І - стопански терен с площ 14375 кв.м.
/прилежащ терен към склад за отрови, автомивка, ремонтна работилница, навес, хангар,
работилница и трафопост/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Камика", ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
землище кв. Момин
от ППЗСПЗЗ;
брод кв. УПИ:

Стопански терен - 269 кв.м.
/прилежащ терен към КПП/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: землище с.
от ППЗСПЗЗ;
Мадан кв. УПИ:

Стопански терен - 5626 кв.м.
/прилежащ терен към кравеферма/

Правно основание:На основание чл
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Камика", ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
землище кв. Момин
от ППЗСПЗЗ;
брод кв. УПИ:

Стопански терен - 286 кв.м.
/прилежащ терен към сграда ГСМ/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 227 / Дата:18.10.2005 изцяло отписан;

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Камика", ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
землище кв. Момин
от ППЗСПЗЗ;
брод кв. УПИ:

Стопански терен - 2098 кв.м.
/прилежащ терен към силажна яма/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 225 / Дата:13.10.2005 изцяло отписан;

Заповед № 227 / Дата:18.10.2005 изцяло отписан;

№ 999 /
23.10.2003

№ 997 /
23.10.2003

№ 991 /
23.10.2003

№ 1007 /
24.10.2003

№ 1008 /
24.10.2003

№ 1009 /
24.10.2003

№ 1010 /
24.10.2003

№ 1011 /
24.10.2003

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността "Камика", ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
землище кв. Момин
от ППЗСПЗЗ;
брод кв. УПИ:

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местонстта "Камика"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Над село"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 696 кв.м.
/прилежащ терен към ветеринарен пункт/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 226 / Дата:18.10.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 4 077 кв.м
/прилежащ терен към телчарник/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 221 / Дата:13.10.2005 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 148 / Дата:27.06.2005 изцяло отписан;

Стопански терен - 8 815 кв.м.
/прилежащ терен към два метални навеса и ремонтна работилница с пристройка към нея,
включва и асфалтова площадка/

ВЕЦ "Чипровци" - Водохващане:
Терен с обща площ 1751 кв.м., ведно с построените върху него сгради и съоръжения, както
следва:
1. Кантон - застр. площ 56 кв.м., на 1 етаж, масивна конструкция;
2. Склад - 16 кв.м., 1 ет., паянтова конструкция;
3. Шибърно помещение - 16 кв.м., 1 ет., МС;
4. Водостопански съоръжения - масивен яз с дължина 18.7 м., преливаем савак, водовземен
отвор, утайник и 2 бр. крилни стени;

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в местността
ППЗДС;
"Странье" кв. УПИ:

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 1796 кв.м, прилежащ към канал - 308 лин. м, стоманобетон.
конструкция с елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група Рила" - гр.
София.

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в местността
ППЗДС;
"Странье" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
Терен с обща площ 1321 кв.м, прилежащ към канал - 220 лин.м, стоманобетон. консрукция
управлява от "НЕК" ЕАД с елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м.
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в местността
ППЗДС;
"Странье" кв. УПИ:

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 153 кв.м, прилежащ към канал - 20 лин.м, стоманобетон. консрукция с
елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46.07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/ 1991 г., т. 5, стр. 98, парт. №
196 в Регистъра за търговски
дружества.

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
№ 000574 в
ППЗДС;
местността "Странье"
кв. УПИ:

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 112 кв.м, прилежащ към канал - 37 лин.м, стоманобетон.консрукция с
елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м и към ревизионна Шахта - 1.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 и с решения на Софийски
градски съд по ф.д. № 29869/1991 г., т.
5, стр. 98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

202

202

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье",
ППЗДС;
имот 000553, 000532
кв. УПИ:

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС № 46/
07.11.91 г. и с решения на Софийски
градски съд по ф.д. № 29869/1991 г.,
т.5, стр. 98, парт. № 196 в Регистъра на
търговски дружества.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решение на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т.5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

№ 1012 /
24.10.2003

№ 1027 /
24.10.2003

№ 1028 /
24.10.2003

№ 1025 /
24.10.2003

№ 1026 /
24.10.2003

№ 1023 /
24.10.2003

202

202

202

202

202

202

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 89 кв.м, прилежащ към канал - 30 лин. м, стоманобет. конструкция с
елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т.5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Нецина ППЗДС;
ливада" кв. УПИ:

ВЕЦ "Чипровци" - Бързоточен канал:
Терен с обща площ 955 кв. м, прилежащ към бързоточен канал с дължина 127 лин. м за
отвеждане на излишните водни количества.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Нецина ППЗДС;
ливада" кв. УПИ:

ВЕЦ "Чипровци" - Двор на централата:
Терен с обща площ 2630 кв. м, ведно с построените върху него сгради, както следва:
1. Машинна зала - масивна 1-етажна сграда със застроена площ 144 кв. м;
2. Сграда ЗРУ - 75 кв. м, 1 ет., масивна конструкция;
3. Склад битово помещение - 93 кв. м, 1 ет., МС;
4. Склад - 28 кв. м, 1 ет., МС;
5. Жилищна сграда - 80 кв. м, на 2 етажа, /РЗП - 160 кв. м/, конструкция - масивна;
6. Сграда тоалетна - 3 кв. м, 1 ет., МС;

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

ВЕЦ "Чипровци" - Изравнителен басейн:
Терен с обща площ 470 кв. м, прилежащ към изравнителен басейн и апаратна камера.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98,парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

ВЕЦ "Чипровци" - Напорен тръбопровод:
Терен с обща площ 472 кв. м, прилежащ към напорен тръбопровод, представляващ
стоманена тръба с диаметър 0,90 м и дължина 67 лин. м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен обща площ 149 кв. м,прилежащ към канал - 25 лин. м, стоманобетон. конструкция с
елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98,парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Нецина ППЗДС;
ливада" кв. УПИ:

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Нецина ППЗДС;
ливада" кв. УПИ:

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността"Велин
ППЗДС;
дел" кв. УПИ:

№ 1024 /
24.10.2003

№ 1021 /
24.10.2003

№ 1022 /
24.10.2003

№ 1019 /
24.10.2003

№ 1018 /
24.10.2003

№ 1020 /
24.10.2003

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
- ревизионна Шахта 7 с площ 1 кв.м
- ревизионна Шахта 8 с площ 1 кв.м

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 58 кв. м, прилежащ към деривационен канал.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

202

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Велин
ППЗДС;
дел" кв. УПИ:

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 153 кв. м, прилежащ към Мост - канал 3 с дължина 28 лин. м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. 196 в
Регистъра за търговски дружества

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье",
ППЗДС;
имот № 000578, имот
№ 000579 кв. УПИ:

Правно основание:На основание
Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
Терен с обща площ 1121 кв. м, прилежащ към канал - 412 лин. м, стоманобетон.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
конструкция с елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м и към ревизионна Шахта 5 и управлява от "НЕК" ЕАД ревизионна Шахта 6
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 64 кв.м, прилежащ към Мост-канал 2 с дължина 21,5 лин.м

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 184 кв. м, прилежащ към канал - 43 лин. м, стоманобет. конструкция с
елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т.5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

202

202

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Велин
ППЗДС;
дел", имот № 000192
кв. УПИ:

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

№ 1015 /
24.10.2003

№ 1016 /
24.10.2003

№ 1017 /
24.10.2003

№ 1013 /
24.10.2003

№ 1014 /
24.10.2003

№ 1037 /
10.11.2003

№ 1035 /
10.11.2003

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
Терен с обща площ 662 кв. м, прилежащ към канал - 220 лин. м, стоманобетон. консрукция с
управлява от "НЕК" ЕАД елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м.
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на Сфийски
градски съд по ф.д. № 29869/1991 г., т.
5, стр. 98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье",
ППЗДС;
имот № 000577 кв.
УПИ:

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 1076 кв. м, прилежащ към канал - 179 лин. м, стоманобетонова
конструкция с елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м и към ревизионна Шахта 4

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 111 кв.м, прилежащ към канал - 37 лин. м, стоманобетон консрукция с
елипсовидно сечение със среден диаметър 1,30 м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т.5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число: Терен с обща площ 1527 кв. м, прилежащ към
канал - 509 лин. м, стоманобетон. конструкция с елипсовидно сечение със среден диаметър
1,30 м, към ревизионна Шахта 2 и ревизионна Шахта 3

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения ня
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т.5,стр.98, парт. № 196 в
Регистъра за търговски дружества.

Деривация ВЕЦ "Чипровци", в това число:
Терен с обща площ 102 кв.м, прилежащ към Мост - канал 1 с дължина 34 лин.м

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
в местността
чл. 148, ал. 1 от
"Странье", имот №
ППЗДС;
000575, имот №
000576 кв. УПИ:

202

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

204

чл. 7, ал. 3, т. 4 от
Закона за горите и чл.
Монтана / Вълчедръм
147, т. 9 от
/ с.Долни Цибър /
Правилника за
Адрес: местността
прилагане на Закона
"Блатото" кв. УПИ:
за държавната
собственост

Терен с широколистна гора от ДГФ с обща площ 9193 кв. м., в това число:
- част от отдел 46, подотдел /в/, с площ 236 кв. м
- част от отдел 46, подотдел /ь1/, с площ 8957 кв. м

Правно основание:На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство гр.
Лом

204

чл. 7, ал. 3, т. 4 от
Закона за горите и чл.
Монтана / Вълчедръм
147, т. 9 от
/ с.Долни Цибър /
Правилника за
Адрес: местността
прилагане на Закона
"Блатото" кв. УПИ:
за държавната
собственост

Терен от ДГФ с обща площ 57981 кв. м, в т. ч.:
- отдел/подотдел: 44/6, площ: 4103 кв. м - вид: бряг
- 44/з, 946 кв. м - широколистна гора
- 44/ь, 6585 кв. м - широколистна гора
- 46/ь, 46346 кв. м - широколистна гора

Правно основание:На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство гр.
Лом.

№ 1036 /
10.11.2003

№ 1034 /
10.11.2003

№ 1033 /
10.11.2003

№ 1032 /
10.11.2003

№ 1031 /
10.11.2003

№ 1030 /
10.11.2003

№ 1029 /
10.11.2003

№ 1038 /
12.11.2003

чл. 7, ал. 3, т. 4 от
Закона за горите и чл.
Монтана / Вълчедръм
147, т. 9 от
/ с.Долни Цибър /
Правилника за
Адрес: местността
прилагане на Закона
"Блатото" кв. УПИ:
за държавната
собственост

Терен с широколистна гора от ДГФ с обща площ 19831 кв. м., в т. ч.:
- част от отдел 46, подотдел /д/, с площ 59 кв. м
- част от отдел 46, подотдел /е/, с площ 882 кв. м
- част от отдел 46, подотдел /ь2/, с площ 18890 кв. м

Правно основание:На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство гр.
Лом

204

чл. 7, ал. 3, т. 4 от
Закона за горите и чл.
Монтана / Вълчедръм 147, т. 9 от
/ с.Горни Цибър /
Правилника за
Адрес: кв. УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Терен от ДГФ с обща площ 59115 кв. м, в т. ч.:
- отдел/подотдел: 47/2, площ: 1981 кв. м - вид: канал
- 47/3, 3681 кв. м - бряг
- 47/а, 3100 кв. м - широколистна гора
- 47/б, 2010 кв. м - широколистна гора
- 47/в, 3352 кв. м - широколистна гора
- 47/г, 1647 кв. м - широколистна гора
- 47/д, 4919 кв. м - широколистна гора
- 47/е, 3649 кв. м - широколистна гора
- 47/ж, 7718 кв. м - широколистна гора
- 47/з, 3677 кв. м - широколистна гора
- 47/л, 8541 кв. м - широколистна гора
- 47/м, 10335 кв. м - широколистна гора
- 47/н, 3142 кв. м - широколистна гора
- 47/ь, 1362 кв. м - широколистна гора

Правно основание:На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство
гр.Лом

203

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
местността "Край
лома" кв. УПИ:

чл. 147, т. 9 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост и чл. 7,
ал. 3, т. 6 от Закона за
горите

Терен с широколистна гора от ДГФ с обща площ 2828 кв. м, находящ се в отдел 308,
подотдел /и/;

Правно основание:На основание чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерство на земеделието и
горите - Държавно лесничейство гр.
Лом

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Камика"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Стопански терен - 578 кв. м.
/прилежащ терен към трансформаторен пост/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 226 / Дата:18.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Стопански терен - 817 кв. м.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
/прилежащ терен към двуетажна масивна админ. -склад. сграда и двуетажна производствено
стопанисва, управлява и разпорежда
сграда - мандра/
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 7 643 кв.м.
/прилежащ терен към краварник/

204

179

189

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул. "Трети март" №
143 кв. 9 УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Разлево" ППЗДС;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и горите

Обект "Гараж":
1. Склад за резервни части, малка маханизация и ГСМ - застр. площ 642 кв. м, на 1 етаж,
масивна конструкция, построена 1966 г.;
2. Гараж за маханизация - 380 кв. м, 1 ет., МС, 1964 г.
3. Навес за машини - 87 кв. м, 1 ет., МС, 1961 г.
Областно пътно управление 4. Навес за коли - 148 кв. м, 1 ет., ПС, 1974 г.
Монтана
5. Склад работно облекло - 65 кв.м, 1 ет., паянтова сглоб. конструкция, 1979 г.;
6. Ремонтна работилница - 129 кв. м, 1 ет., масивна сглоб. конструкция, 1998 г.;
7. Караулка - 96 кв. м, 1 ет., пМС, 1960 г.;
8. Кантон за администрат. нужди - 86 кв. м, 1 ет., МЖ, 1960 г.;
9. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 10220 кв.м;

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ МОНТАНА" ЕООД - ГР. МОНТАНА
с Разпореждане на МС № 6/29.06.2000
г. с Приложение № 25 към него,
Протокол № ТЗ - 69/10.10.2002 г. на
МРРБ и с Решения от 18.08.2000 г. и от
04.11.2002 г. на Окръжен съд Монтана
по ф. д. № 714/2000 г., том 9, стр. 261,
парт. № 17, Регистър 20

Областно пътно управление Кантонски имот - незастроен терен от 3866 кв. м;
Монтана

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ"
ЕООД - ГР. ЛОМ
на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, протокол № ТЗ - 78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф. д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт. № 19

№ 1039 /
12.11.2003

№ 1040 /
12.11.2003

№ 1041 /
12.11.2003

№ 1042 /
25.11.2003

№ 1051 /
25.11.2003

№ 1045 /
25.11.2003

№ 1046 /
25.11.2003

189

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: местността
"Над ж. п. линията"
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Областно пътно управление Кантонски имот - незастроен терен от 3507 кв. м;
Монтана

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ"
ЕООД - ГР. ЛОМ
на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ - 78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф. д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт. № 19.

Областно пътно управление Кантонски имот - незастроен терен от 3025 кв. м;
Монтана

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЛОМ"
ЕООД - ГР. ЛОМ
на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ - 78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф. д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт. № 19.

189

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Гена" кв. ППЗДС;
УПИ:

130

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 638 кв. м.
/прилежащ терен към 2 бр. Хамбар - складове/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 134 / Дата:20.06.2006 стопанисва, управлява и разпорежда изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и горите

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Петрохан" кв. УПИ:

ВЕЦ "Петрохан" - Двор на централата:
1. Сградоцентрала - застроена площ 663 кв. м, РЗП - 995 кв. м, на 3 етажа, конструкция масивна, построена 1957 г.;
2. Склад за масло - 50 кв. м, 1 ет., масивна, 1957 г.;
3. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 16578 кв. м, представляващ част от имот кад. №
208118, целият от 16789 кв.м;
виж раздел 13 /забележки/!

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ на
основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в регистъра за търговски дружества.

ВЕЦ "Бързия" - Двор на централата:
1. Сградоцентрала - застроена площ 435 кв. м, РЗП- 577 кв. м, на 2 етажа, конструкция масивна, построена 1957 г.;
2. Авариен склад - 30 кв. м, 1 ет., масивна, 1957 г.
3. Склад маслено стопанство - 21 кв. м, 1 ет., масивна, 1957 г.;
4. Дворно място - терен с обща площ /застроена и незастроена/ 11430 кв. м.;

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София
виж
раздел 13 /забележки/!

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения ня
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

ВЕЦ "Бързия" - Напорен водопровод:
Терен с обща площ 10724 кв. м, прилежащ към напорен водопровод с дължина 550 м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.
виж раздел 13
/забележки/!

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

202

202

202

202

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Клисура" кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Бързия" кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Бързия" кв. УПИ:

ВЕЦ "Клисура" - Апаратна камера:
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 244 кв.м;
2. Сграда апаратна камера - застр. площ 40 кв.м, масивна конструкция, на 1 етаж, постр.
1957 г.;

№ 1047 /
25.11.2003

№ 1048 /
25.11.2003

№ 1050 /
25.11.2003

№ 1049 /
25.11.2003

№ 1044 /
25.11.2003

№ 1043 /
25.11.2003

202

202

202

202

202

202

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Бързия" кв. УПИ:

ВЕЦ "Бързия" - Апаратна камера:
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 199 кв. м;
2. Сграда апаратна камера - застр. площ 33 кв. м, масивна конструкция, на 1 етаж, постр.
1957 г.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.
виж
раздел 13 /забележки/!

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Клисура" кв. УПИ:

ВЕЦ "Клисура" - Двор на централата:
1. Сградоцентрала - застроена площ 580 кв. м, масивна конструкция, на 1 етаж, построена
1957 г.;
2. Сграда маслен склад - 20 кв. м, 1 ет., масивна, 1957 г.;
3. Дворно място - терен с обща площ /застроена и незастроена/ 4633 кв. м;

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.
виж
раздел 13 /забележки/!

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Клисура" кв. УПИ:

ВЕЦ "Клисура" - Напорен водопровод:
Терен с обща площ 5137 кв. м, прилежащ към напорен водопровод с дължина 260 м.

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" гр.
София.
виж
раздел 13 /забележки/!

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Клисура" кв. УПИ:

ВЕЦ "Клисура" - Двор работилница
1. Механична работилница - сграда със застроена площ 80 кв. м, на 1 етаж, масивна
конструкция, построена 1957 г.;
2. Сграда, състояща се от 4 бр. гаражни клетки - обща застр. площ 106 кв. м, 1 ет., масивна,
1957 г.;
3. Дворно място - терен с обща площ /застроена и незастроена/ 2467 кв. м;

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.
виж
раздел 13 /забележки/!

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Мала
ППЗДС;
Бързия" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
ВЕЦ "Петрохан" - Апаратна камера:
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
1. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 284 кв. м;
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
2. Сграда апаратна камера - затроена площ 48 кв. м, на 1 етаж, масивна конструкция, постр. управлява от "НЕК" ЕАД 1957 г.;
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "ВЕЦ
ППЗДС;
"Петрохан" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г. и с решения на
Софийски градски съд по ф. д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества

ВЕЦ "Петрохан" - Напорен водопровод:
Терен с обща площ 38180 кв. м, прилежащ към напорен водопровод с дължина 1275 м.

№ 1056 /
03.12.2003

№ 1057 /
03.12.2003

№ 1052 /
03.12.2003

№ 1053 /
03.12.2003

№ 1054 /
03.12.2003

№ 1055 /
03.12.2003

№ 1064 /
09.12.2003

№ 1065 /
09.12.2003

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
месността "Полето"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Полето"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
месността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градиняко" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Полето"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Полето"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Полето"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

163

163

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Медковец / от Правилника за
с.Расово / Адрес: кв. прилагане на Закона
64 УПИ: ІV-1086
за държавната
собственост

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: имот
№ 204001 в
местността "Греда"
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Свободен стопански терен - 2 638 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 46 / Дата:21.02.2005 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Свободен стопански терен - 7 008 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Стопански терен - 1 534 кв.м.
/прилежащ терен към дърводелска работилница/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 114 / Дата:05.7.2007 г. стопанисването, управлението и
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Стопански терен - 5 930 кв.м.
/ прилежащ терен към ремонтна работилница/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Свбоден стопански терен - 7 101 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 46 / Дата:21.02.2005 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Стопански терен - 2 880 кв.м.
/прилежащ терен към склад за зърно и зърночистачни съоръжения/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

ТП 4 с. Расово:
Сграда трафопост със застр. площ 9 кв.м., на 1 ет., конструкция - монолитна, постр. 1958 г.,
състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13 !

ТП ТКЗС 1 с. Расово:
Сграда трафопост - застр. площ 18 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, състояща се
от 1 бр. помещение, построена 1966 г. върху държавен терен - кад. № 204001.
виж раздел 13 !

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1066 /
09.12.2003

№ 1067 /
09.12.2003

№ 1059 /
09.12.2003

№ 1060 /
09.12.2003

163

163

163

163

Монтана / Медковец /
с.Аспарухово / Адрес:
имот № 133010 в
местността "Първа
падина" кв. УПИ:

Монтана / Медковец /
с.Аспарухово / Адрес:
имот № 138005 в
местността "Над село"
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Монтана / Медковец /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Медковец / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 87 УПИ:

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 148, ал. 1 и ал. 3
местността "Бреста" от ППЗДС;
кв. УПИ:

ТП 4 с. Аспарухово:
Сграда трафопост - застроена площ 7 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена
1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13 !

ТП ТКЗС 2 с. Аспарухово:
Сграда трафопост - застроена площ 7 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, състояща
се от 1 бр. помещение, построена 1958 г. върху държавен терен кад. № 138005.
виж раздел 13 !

ТП 7 с. Медковец:
Сграда трафопост със застроена площ 65 кв.м, на 1 етаж, монолитна конструкция, постр.
1966 г., състояща се от 1 бр. помещение, ведно с част от застроения под сградата терен в
размер на 9 кв.м;

ТП І-ви стоп. двор с. Медковец:
Сгада трафопост - застроена площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена
1962г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 3 с. Медковец:
№ 1058 /
09.12.2003

№ 1061 /
09.12.2003

163

163

Монтана / Медковец /
чл. 148, ал. 1 от
с.Медковец / Адрес:
ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 148, ал. 1 и ал. 3
местността "Бреста" от ППЗДС;
кв. УПИ:

Сграда трафопост със застроена площ 9 кв.м, на един етаж, конструкция - монолитна,
състояща се от 1 бр. помещение, построена 1971 г. върху терен - държавна собственост;
виж раздел 13!

ТП ІІ - ри стоп. двор с. Медковец:
Сгада трафопост - застроена площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, състояща се
от 1 бр.помещение, построена 1958 г. върху държавен терен - кад. № 122012.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ"
ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енерггйни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/ 30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕТИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенския
окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

№ 1062 /
09.12.2003

№ 1063 /
09.12.2003

№ 1068 /
12.12.2003

№ 1069 /
17.12.2003

№ 1070 /
19.12.2003

№ 1071 /
19.12.2003

163

ТП ТКЗС - гараж с. Медковец:
Сгада трафопост - застроена площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, състояща се
от 1 бр.помещение, построена 1967 г. върху държавен терен - кад. № 000796.

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 148, ал. 1 и ал. 3
местността "Краище" от ППЗДС;
кв. УПИ:

виж раздел 13!

163

Монтана / Медковец /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Расово / Адрес: кв.
от ППЗДС;
10 УПИ: ІІІ

ТП 3 - с. Расова:
Терен с площ 22 кв.м, ведно с построенана върху него сграда трафопост със застроена площ
22 кв.м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр. 1958 г., състояща се от 2 бр. помещения;

192

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
имот № 000411, от
чл. 147, т. 1 от
отдел 116, подотдел ППЗДС и чл.7, ал. 3,
"1", в местността
т. 1 от ЗГ
"Голема река" кв.
УПИ:

Терен с обща площ 11 486 кв.м, ведно с построените върху него:
1. Горски кантон на 1 етаж, със застроена площ 50 кв.м, масивна конструкция, построен
1980 г.
2. Овчарник на 1 етаж, със застроена площ 1 400 кв.м, масивна конструкция, построена 1980
г.
3. Склад - сеновал на 1 етаж, със застроена площ 372 кв.м, метална конструкция, построен
1990 г.
4. Склад - сеновал на 1 етаж, със застроена площ 300 кв.м, метална конструкция, построен
1985 г.

205

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
Дунавски парк, кв. 2,
Правилника за
пар. І по плана на кв.
прилагане на Закона
Боруна
за държавната
собственост
виж
раздел 13! кв. УПИ:

163А

163А

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Главановци / Адрес:
кв. 32-24 УПИ: ХІІ175

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: кв. 12
УПИ: І-136

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕТИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенския
окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ГНС - гр. Лом

Сграда /бивша помпена станция/ със застроена площ - 44 кв.м., на 1 етаж, масивна
конструкция, построена 1958 г., състояща се от 2 бр. канцеларии;

ТП 1 с. Главановци:
Сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена
1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13 !

ТП 1 с. Дълги дел:
Терен с площ 7 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 7
кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕТИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенския
окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

Правно основание: На основаниие чл.
20, ал. 1 и 24, ал. 1 от Закона за
горите, имотът се управлява от
Национално управление по горите към
Министерството на земеделието и
горите - Държавно лесничейство Берковица.

"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО
РЕЧНО ПЛАВАНЕ" ЕАД - ГР. РУСЕ
на основание Заповед № Ф37а/12.08.1991 г. на Министъра на
транспорта, с Решение №
3410/21.08.1991 г. на Русенски
окръжен съд по ф.д. № 2305/1991 г.,
том 2, стр. 182, парт. № 111.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1074 /
19.12.2003

№ 1073 /
19.12.2003

№ 1076 /
19.12.2003

№ 1090 /
19.12.2003

№ 1075 /
19.12.2003

№ 1081 /
19.12.2003

163А

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Меляне /
Адрес: в улица с
ОК74 - ОК75 кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Георги
от Правилника за
Дамяново / с.Меляне /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 23 УПИ: Хза държавната
430
собственост

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Говежда
/ Адрес: в улица с
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ОК90-ОК91 по плана от ППЗДС;
на с. Говежда кв.
УПИ:

163А

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: площадка
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
между кв. 40, 43, 59 и
от ППЗДС;
45 по плана на с.
Горно Церовене кв.
УПИ:

163А

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Говежда чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ Адрес: кв. 38 УПИ: от ППЗДС;
ІІ 275

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Слатина / Адрес: в
от ППЗДС;
улица с ОК102-ОК103
кв. УПИ:

ТП 2 с. Меляне:
Терен с обща площ 28 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9,6 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1979 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

ТП 1 с. Меляне:
Сграда трафопост - застр. площ 6,9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958
г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 2 с. Говежда:
Терен с обща площ 33 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 4 с. Горно Церовене:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв.м.

ТП 1 с. Говежда:
Сграда трафопост - застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958
г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Дива Слатина:
Терен с обща площ 8 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 8
кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, пост.1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138 А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138 А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138 А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

№ 1089 /
19.12.2003

№ 1088 /
19.12.2003

№ 1080 /
19.12.2003

№ 1087 /
19.12.2003

№ 1082 /
19.12.2003

№ 1085 /
19.12.2003

163А

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: площадка
между кв. 15 и кв. 55
по плана на с. Горно
Церовене кв. УПИ:

163А

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: площадка м/у
улици с ОК 94 - ОК
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
93, с ОК 94 - ОК 95 и от ППЗДС;
с ОК 93 - ОК 95 по
плана на с. Горно
Церовене кв. УПИ:

163А

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
между реката и улица
от ППЗДС;
с ОК93-ОК94 по
плана на с.
Копиловци кв. УПИ:

163А

163А

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

Монтана / Монтана /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Горно Церовене /
от ППЗДС;
Адрес: кв. 49 УПИ: І

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: до
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
пл. № 157 по плана на от ППЗДС;
с. Дива Слатина кв.
36 УПИ:

Монтана / Георги
Дамяново / с.Каменна
Рикса / Адрес: в улица чл. 148, ал. 1 и ал. 3
до кв. 63 по плана с. от ППЗДС;
Камена Рикса кв.
УПИ:

ТП 3 с. Горно Церовене:
Терен с обща площ 25 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1978 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 2 с. Горно Церовене:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 4 с. Копиловци:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 27 кв.м

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ І
ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН на
основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя ня
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том стр.7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Горно Церовене:
Терен с обща площ 17 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
17 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 2 с. Дива Слатина:
Терен с обща площ 13 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
13кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1985 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Камена Рикса:
Терен с обща площ 7 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
7кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ І
ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН на
основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя ня
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том стр.7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ І
ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН на
основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя ня
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том стр.7/30, парт. № 350.

№ 1083 /
19.12.2003

№ 1084 /
19.12.2003

№ 1086 /
19.12.2003

№ 1093 /
19.12.2003

№ 1095 /
19.12.2003

№ 1094 /
19.12.2003

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Видлица чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ Адрес: кв. 28 УПИ: от ППЗДС;
пар. ІІ - 200

163А

Монтана / Георги
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Дамяново / с.Чемиш /
от ППЗДС;
Адрес: кв. 8 УПИ: І

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Каменна
Рикса / Адрес:
площадка м/у улици с
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ОК 94 - ОК 95, с ОК
от ППЗДС;
94 - ОК 97 и с ОК 95 ОК 97 по плана с.
Камена Рикса кв.
УПИ:

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Дамяново / Адрес:
от ППЗДС;
местността
"Средорек" кв. УПИ:

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес: кв.
18, до улица с ОК 44 - чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ОК 111 по плана на с. от ППЗДС;
Гаврил Геново,
община Георги
Гамяново кв. УПИ:

ТП 1 с. Видлица:
Сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958
г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 1 с. Чемиш:
Терен с обща площ 240 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ І
ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН на
основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя ня
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том стр.7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ І
ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН на
основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя ня
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том стр.7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Камена Рикса:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1979 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 2 с. Гаврил Геново:
Застроен със сграда трафопост терен с обща площ 36 кв. м.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 1 с. Георги Дамяново:
Терен с обща площ 36 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв. м, конструкция - монолитна , на 1 етаж, постр. 1959 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 3 с. Гаврил Геново:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 21 кв. м.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

№ 1092 /
19.12.2003

№ 1072 /
19.12.2003

№ 1079 /
19.12.2003

№ 1078 /
19.12.2003

№ 1091 /
19.12.2003

№ 1077 /
19.12.2003

163А

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
кръстовище между кв.
от ППЗДС;
4, кв. 10 и кв. 11 по
плана на с. Гаврил
Геново кв. УПИ:

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: площадка
между улици и кв. 32
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

163А

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
между реката и улица
от ППЗДС;
с ОК65-ОК74 по
плана на с.
Копиловци кв. УПИ:

163А

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес:
в улица с ОК168чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ОК169, до пар. ХІ
от ППЗДС;
397, кв. 44 по плана
на с. Копиловци кв.
44 УПИ:

163А

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Геново / Адрес:
от ППЗДС;
местността "Бапката"
кв. УПИ:

Монтана / Георги
Дамяново / с.Говежда
/ Адрес: между р.
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Огоста, кв. 65 и улици от ППЗДС;
по плана на с.
Говежда кв. 65 УПИ:

ТП 1 с. Гаврил Геново:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Дълги дел:
Терен с площ 8 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 8
кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1970 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Копиловци
Терен с обща площ 10 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Копиловци
Терен с обща площ 8 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 8
кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

Възлова станция - с. Гаврил Геново:
Терен с обща площ 2175 кв. м, ведно с построената върху него сграда - Възлова станция със
застроена площ 51 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1977 г., състояща се от
2 бр. помещения;

ТП 3 с. Говежда:
Терен с обща площ 16 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
16 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1963 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138 А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138 А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138 А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр.7/30, парт. № 350.

№ 1100 /
19.12.2003

№ 1099 /
19.12.2003

№ 1098 /
19.12.2003

№ 1097 /
19.12.2003

№ 1096 /
19.12.2003

№ 1101 /
12.01.2004

№ 1102 /
15.01.2004

163А

163А

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Помеждин / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
между реката и пътя от ППЗДС;
за с. Чемиш до ОК 55
кв. УПИ:

Монтана / Георги
Дамяново / с.Еловица
/ Адрес: улица с ОК
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
142 - ОК 83 по плана от ППЗДС;
на с. Еловица кв. 36
УПИ:

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес:
местността "Под
юзината" кв. УПИ:

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
площадка между кв. 1
от ППЗДС;
и кв. 11 по плана на с.
Георги Дамяново кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

ТП 1 с. Помеждин:
Терен с обща площ 7 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
7кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 1 с. Еловица:
Терен с обща площ 8 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 8
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 4 с. Георги Дамяново:
Терен с обща площ 47 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
6,3 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1982 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 3 с. Георги Дамяново:
Терен с обща площ 13 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
13 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 2 с. Георги Дамяново:
Терен с обща площ 33 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
12 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергитика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

163А

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес:
местността "Ганкина
ливада" кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от ППЗДС;

206

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес:
местността
"Могилите" кв. УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
ЗДС; и чл. 68, ал. 2 от
Закона за държавната
собственост

Терен с обща площ /застроена и незастроена/ - 834 кв. м, ведно с построената върху него
масивна сграда /склад/ със застр. площ 240 кв. м, на 1 етаж, стоманобетонна конструкция,
построена 1972 г.

Правно основание:На основание ПМС
№ 232/29.11.1993 г. и чл. 14, ал. 1 от
Закона за държавната собственост,
имотът се управлява от Държавна
агенция "Гражданска защита" към
Министерски съвет

207

Монтана / Вършец /
с.Спанчевци / Адрес: чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
местността
ЗДС;
"Топилата" кв. УПИ:

Почивна база:
Терен с обща площ /застроена и незастроена/ - 6230 кв. м, ведно с построените върху него
сгради:
1. Бунгало № 1 - застр. площ 121 кв. м, на 1 ет., полумасивна конструкция, постр. 1983 г.;
2. Бунгало № 2 - 67,30 кв. м, 1 ет., ПМС, 1986 г.;
3. Бунгало № 3 - 67,30 кв. м, 1 ет., ПМС, 1986 г.;

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС и Заповед №
14/15.01.2004 г. на Обл. управител,
имотът се управлява от Областния
управител на област Монтана.

№ 1103 /
16.01.2004

№ 1104 /
19.01.2004

№ 1105 /
20.01.2004

№ 1113 /
21.01.2004

№ 1112 /
21.01.2004

№ 1111 /
21.01.2004

№ 1110 /
21.01.2004

208

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. УПИ:

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

209

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 128 УПИ: І

163А

163А

163А

163А

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл.2, ал. 3,чл. 9 и чл.
68, ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм
от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: кръстовище до
за държавната
кв. 34 кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм
от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: улица с ОК489
за държавната
- ОК506 кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм
от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: улица до кв. 13
за държавната
кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 73 УПИ: І за държавната
собственост

1. Сграда /пазачница/ на 1 етаж със застроена площ 140,75 кв. м, масивна конструкция,
построена 1979 г.
2. Сграда за динамо на 1 ет. със застроена площ 14,6 кв. м, масивна конструкция, построена
1979 г.
3. Гараж за агрегат на 1 ет. със застроена площ 36,9 кв. м, масивна конструкция, построена
1979 г.
4. Утаител - обем 133 куб. м, масивна конструкция, построен 1970 г.

Стопански терен- 3 283 кв. м
/прилежащ терен към занаятчийска работилница и склад - дърводелна/

Застроен терен с обща площ 3249 кв. м, представляващ пар. І в кв. 128 с изключение на
частта от пл. № 723,попадаща в парцела.
виж раздел 13 /забележки/!

ТП 10 гр. Вълчедръм:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 9 гр. Вълчедръм:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв.м;

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - МОНТАНА
на основание Разпореждане №
8/15.03.1999 г. на Министерски съвет и
с Решение № 2047 на Окръжен съд Монтана от 06.03.2000 г. по ф. д. №
2047/1991 г., том 2, стр. 21, парт. № 3

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотътсе
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите
Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана виж раздел 13 /забележки/!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 6 гр. Вълчедръм:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 5 гр. Вълчедръм:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1114 /
21.01.2004

№ 1109 /
21.01.2004

№ 1108 /
21.01.2004

№ 1107 /
21.01.2004

№ 1116 /
21.01.2004

№ 1106 /
21.01.2004

163А

163А

163А

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм
от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 114 УПИ:
за държавната
V
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 92а УПИ: І за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 145 УПИ: І за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм
от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: улица до кв.
за държавната
151 кв. УПИ:
собственост

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм
от Правилника за
/ с.Септемврийци /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 58 УПИ: Іза държавната
325
собственост

123

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
ул. "Ашиклар" № 16
ПИ 03928.507.040 по
кадастр. карта на гр.
Берковица, кв. 68,
пар. ІІ, бивш пл. №
2228 по плана на
града кв. УПИ:

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 11 гр. Вълчедръм:
Терен с обща площ 68 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
40 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 4 гр. Вълчедръм:
Сграда трафопост - застр. площ 68 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1978
г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 гр. Вълчедръм:
Сграда трафопост - застр. площ 62 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958
г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 гр. Вълчедръм:
Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 с. Септемврийци:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

Застроен терен с обща площ 8731 кв. м.
виж раздел 13 /забележки/!

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана

№ 1115 /
21.01.2004

№ 1120 /
21.01.2004

№ 1117 /
21.01.2004

№ 1118 /
21.01.2004

№ 1119 /
21.01.2004

№ 1121 /
22.01.2004

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм
от Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: улица до кв.
за държавната
213 кв. УПИ:
собственост

163А

Монтана / Вълчедръм
/ с.Септемврийци /
Адрес: зелена площ
между ОК268-269-270
по плана на с.
Септемврийци кв.
УПИ:

163А

163А

163А

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Монтана / Вълчедръм
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ с.Септемврийци /
от ППЗДС;
Адрес: кв. 27 УПИ:

Монтана / Вълчедръм
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ с.Септемврийци /
от ППЗДС;
Адрес: кв. 53 УПИ: V

Монтана / Вълчедръм
/ с.Септемврийци /
Адрес: площад до кв. чл. 148, ал. 1 и ал. 3
94 поплана на с.
от ППЗДС;
Септемврийци кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ с.Ботево / Адрес: кв. прилагане на Закона
1 УПИ:
за държавната
собственост

ТП 12 гр. Вълчедръм:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г., състояща се от 1 бр. помещение; ;

ТП 5 с. Септемврийци:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Септемврийци:
Терен с обща площ 420 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена
площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - гр. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138 - А
от 24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф. д. № 833/ 2000г.,
том, стр. 7/30, парт. 350.

ТП 3 с. Септемврийци:
Сграда трафопост със застроена площ 9 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, състояща
се от 1 бр. помещение, построена 1982 г. върху държавен терен.
виж раздел13 /забележки/!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 4 с. Септемврийци:
Терен с обща площ 30 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13/забележки/!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 1 с. Ботево:
Терен с обща площ 55 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1962 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1122 /
22.01.2004

№ 1123 /
22.01.2004

№ 1124 /
22.01.2004

№ 1125 /
22.01.2004

№ 1126 /
22.01.2004

№ 1127 /
22.01.2004

163А

163А

163А

163А

163А

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ с.Долни Цибър /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 7 УПИ:
за държавната
собственост

Монтана / Вълчедръм
/ с.Долни Цибър /
Адрес: парцел до
улица с ОК75-ОК29,
кв. 13 УПИ:

Монтана / Вълчедръм
/ с.Долни Цибър /
Адрес: до улица с
ОК42А-ОК43А кв. 17
УПИ:

Монтана / Вълчедръм
/ с.Игнатово / Адрес:
кръстовище между
квартали 7, 8, 19 и 20
по плана на с.
Игнатово кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ с.Златия / Адрес: кв. прилагане на Закона
94 УПИ: ІІІ-752
за държавната
собственост

Монтана / Вълчедръм
/ с.Златия / Адрес:
северозападната част
на кв. 119, до ОК283
по плана на с. Златия
кв. 119 УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 1 с. Долни Цибър:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Долни Цибър:
Сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена
1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 3 с. Долни Цибър:
Застроен терен с обща площ /застрена и незастроена/- 55 кв.м., прилежащ към сграда
трафопост;
виж разадел 13!

ТП 1 с. Игнатово:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1963 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Златия:
Сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 4 с. Златия:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв.м.;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1128 /
22.01.2004

№ 1129 /
22.01.2004

№ 1130 /
22.01.2004

№ 1133 /
22.01.2004

№ 1132 /
22.01.2004

№ 1131 /
22.01.2004

163А

163А

163А

163А

163 А

163А

Монтана / Вълчедръм
/ с.Бъзовец / Адрес:
кръстовище м/у
квартали 33, 41, 42 и
43 по плана на с.
Бъзовец кв. УПИ:

Монтана / Вълчедръм
/ с.Бъзовец / Адрес:
площадка с ОК65ОК66-ОК78-ОК79 по
плана на с. Бъзовец
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ с.Разград / Адрес:
прилагане на Закона
кв. 13 УПИ: ІІІ
за държавната
собственост

Монтана / Вълчедръм
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ с.Мокреш / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 119 УПИ: ІV-1768

Монтана / Вълчедръм
/ с.Мокреш / Адрес:
площадка с ОК 330 - чл. 148, ал. 1 и ал. 3
ОК 243 - ОК 246 - ОК от ППЗДС;
245 по плана на с.
Мокреш кв. УПИ:

Монтана / Вълчедръм
/ с.Мокреш / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
кръстовище до кв. 41
от ППЗДС;
по плана на с.
Мокреш кв. УПИ:

ТП 1 с. Бъзовец:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Бъзовец:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв.м.;
виж раздел 13!

ТП 4 с. Разград:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв.м.;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 5 с. Мокреш:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв. м;
виж рездел 13 /забележки/!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 2 с. Мокреш:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г.,състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 1 с. Мокреш:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

№ 1135 /
22.01.2004

163А

Монтана / Вълчедръм
/ с.Черни връх /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Адрес: улица до пар. от ППЗДС;
ІІІ кв. 11 УПИ:

163А

Монтана / Вълчедръм
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
/ с.Черни връх /
от ППЗДС;
Адрес: кв. 66а УПИ:

210

Монтана / Монтана /
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
с.Студено буче /
ал. 1 от ЗДС;
Адрес: кв. 81 УПИ: ІІ

194

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността "Млаката"
кв. УПИ:

№ 1138 /
10.02.2004

№ 1149 /
10.02.2004

№ 1134 /
22.01.2004

№ 1137 /
22.01.2004

№ 1136 /
22.01.2004

№ 1148 /
10.02.2004

№ 1147 /
10.02.2004

№ 1146 /
10.02.2004

№ 1145 /
10.02.2004

чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл.
68, ал. 3 от ЗДС;
Заповед № УЗ - 00102/07.07.1994 г. на
Министъра на
земеделието

ТП 2 с. Черни връх:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв. м;
виж раздел 13 /забележки/!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 1 с. Черни връх:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

360/1950 идеални части от терен, представляващ пар. /УПИ/ ІІ с обща площ 1950 кв. м,
отреден за фурна, баня.
Виж раздел 13/забележки/!

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от областен управител на област
Монтана

Заповед № 318 / Дата:27.08.2004 изцяло отписан;

Нива с площ 3 700 кв. м

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална служба за
раститиелна защита към
Министерство на земеделието и
горите - Регионална служба за
растителна защита - гр. Враца.

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 725 кв. м.
/прилежащ терен към фуражомелка/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 437 / Дата:30.12.2004 стопанисва и управлява от Министъра изцяло отписан;
на земеделието и горите

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 876 кв. м.
/прилежащ терен към две конюшни и складове/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 6 651 кв. м.
/прилежащ терен към два краварника/

Правно основание:На сонвание чл. 45,
ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 3 957 кв. м.
/прилежащ терен кам краварник/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 10 328 кв. м.
/прилежащ терен към два краварника/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 145 кв. м.
/прилежащ терен към краварник, телчарник и ветеринарна лечебница/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 017 кв. м.
/прилежащ терен на склад към работилница/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 819 кв. м.
/прилежащ терен към мандра и караулно/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 4 671 кв. м.
/прилежащ терен към навес със склад хамбар/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 364 кв. м.
/прилежащ терен към фуражна кухня/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 457 кв. м.
/прилежащ терен към противопожарен водоем/

Правно основание:На основание чл.
45,, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

№ 1139 /
10.02.2004

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 1 369 кв. м.
/прилежащ терен към сграда агрегат и кантар с навес/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

№ 1150 /
10.02.2004

197

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Черни връх /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 896 кв. м.
/прилежащ терен към склад за препарати/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

211

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
местността
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
"Поплаловица" кв.
УПИ:

Имот № 055001 в землището на с. Бързия с ЕКАТТЕ 07510, представляващ застроен терен с Правно основание:На основание чл.
обща площ 11 002 кв. м.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областен управител на област
виж раздел 13/забележки/!
Монтана

№ 1144 /
10.02.2004

№ 1143 /
10.02.2004

№ 1142 /
10.02.2004

№ 1141 /
10.02.2004

№ 1140 /
10.02.2004

№ 1151 /
12.02.2004

№ 1152 /
13.02.2004

№ 1153 /
01.03.2004

№ 1156 /
01.03.2004

чл. 10, ал. 2 от Закона
за нар. просвета, чл.
10, ал. 4, т. 4 от
ППЗНП, чл. 2, ал. 2, т.
4 и чл. 68, ал. 1 от
ЗДС

Заповед № 22 / Дата:01.02.2005 изцяло отписан;

ДОВДЛРГ "Св. Св. Кирил и Методий":
Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 11564 кв. м, ведно с построените върху него сгради:
1. Основна сграда - застр. площ 490 кв. м, на 2 етажа, конструкция - МЖ, построена 1957 1962 г.;
2. Сграда за пералня, складове, канцеларии, работилница и гараж - 353 кв. м, 1 ет., МС, 1970
г.;
3. Сграда за занимални, игротеки и физкултурен салон - 200 кв. м, 2 ет., МС, 1977 г.;
4. Склад за горива и материали - 100 кв. м, 1 ет., МС, постр. 1977 г.;
5. Масивен навес - 101 кв. м, постр. 1977 г.;
6. Сграда тоалетна - 25 кв. м, 1 ет., МС, 1971 г.;

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
образованието и науката - Дом за
Заповед № 127 / Дата:23.4.2008 г. отглеждане и възпитание на деца
изцяло отписан
лишени от родителска грижа "Св. Св.
Кирил и Методий" - с. Гаврил Геново

212

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес: кв.
16 УПИ: І-159

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 2 365 кв. м.
/прилежащ терен към навеси, ползвани за овчарници/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 3 618 кв. м.
/прилежащ терен към плевня/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 424 кв. м.
/прилежащ терен към сграда (фуражна)/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 434 кв. м.
/прилежащ терен към жилище за овчари/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 40 / Дата:14.02.2005 стопанисва и управлява от Министъра изцяло отписан;
на земеделието и горите

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 569 кв. м
/прилежащ терен към жилище/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Свободен стопански терен - 5 369 кв. м

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 3 471 кв. м.
/прилежащ терен към краварник/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите.

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 1 783 кв. м.
/прилежащ терен към склад за жито и жилище/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 07 / Дата:18.01.2007 стопанисва и управлява от Министъра изцяло отписан;
на земеделието и горите

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Коларски от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Стопански терен - 881 кв. м.
/прилежащ терен към работилница и кантар/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

№ 1157 /
01.03.2004

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
чл. 10 б, ал. 5 от
дел / Адрес: местнотта ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Коларски дол" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Стопански терен - 7 545 кв. м.
/прилежащ терен към воловарник/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва и управлява от Министъра
на земеделието и горите

№ 1163 /
02.03.2004

173

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Гаганица / Адрес:
ППЗДС;
кв. УПИ:

Рудник "Огоста" - подобект 1: имот № 000009 с обща площ 507,111 дка в землището на с.
Гаганица

Заповед № РД-14-70 /
Дата:07.11.2011 г. - изцяло отписан

№ 1164 /
02.03.2004

173

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Рудник "Огоста" - подобект 2: имот № 000015 с обща площ 879,688 дка в землището на с.
Горно Церовене

Заповед № РД-14-69 /
Дата:07.11.2011 г. - изцяло отписан

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес:
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Стопански терен - 786 кв. м
/прилежащ терен към силажни ями/

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 265003 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 1 781 кв. м,
представляващ прилежащ терен на свинарник, водоем и цистерна

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

№ 1155 /
01.03.2004

№ 1154 /
01.03.2004

№ 1162 /
01.03.2004

№ 1161 /
01.03.2004

№ 1160 /
01.03.2004

№ 1159 /
01.03.2004

№ 1158 /
01.03.2004

№ 1165 /
08.03.2004

№ 1168 /
09.03.2004

Заповед № ДС-14-26-(2) /
Дата:12.10.2017 г. ч.- изцяло отписан

№ 1167 /
09.03.2004

№ 1171 /
09.03.2004

№ 1170 /
09.03.2004

№ 1169 /
09.03.2004

№ 1166 /
09.03.2004

№ 1174 /
09.03.2004

№ 1173 /
09.03.2004

№ 1172 /
09.03.2004

№ 1175 /
10.03.2004

№ 1184 /
11.03.2004

№ 1181 /
11.03.2004

№ 1180 /
11.03.2004

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 265002 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 5 739 кв. м,
представляващ прилежащ терен на навес, кладенец, помпена станция и обор

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 275002 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 4 403 кв. м,
представляващ прилежащ терен на склад за зърно и помпена станция

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 275001 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 4 909 кв. м,
представляващ прилежащ терен на свинарник, водна кула и кантар

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 265004 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 4 305 кв. м,
представляващ прилежащ терен на зърносушилна и съоражения към нея, склад за зърно и
хамбар

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Имот № 265001 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 560 кв. м, представляващ 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
прилежащ терен на кантар
управлява от Министъра на
земеделието и горите

123

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
ул. "Ашиклар" № 16,
бивш пл. № 2228 по
плана на града кв. 68
УПИ: ІІ

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР:
1. Масивна сграда, построена 1977 г., състояща се от:
- Хотелски блок със застроена площ 356 кв. м, етажност - 7 ет;
- Учебен блок - 486 кв. м, на 3 етажа;
- Кино салон и кафе-еператив - 330 кв. м, 1 ет.;
- Столова - 340 кв. м, 2 ет.;
2. Сграда гараж - застр. площ - 119 кв. м, 1 ет., конструкция - масивна, год. на постр. - 1977
г., ведно с правото на строеж върху държавен терен.

Правно основание:На основание
Решение на МС № 10/10.01.2004 г.
имотът се управлява от Министерство
на икономиката.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 275004 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 12 789 кв. м,
представляващ прилежащ терен на свинарник, шахтов кладенец и шахта

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 275003 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 3 634 кв. м,
представляващ прилежащ терен на обор за коне

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

Заповед № 46 / Дата:26.2.2008 г. изцяло отписан

214

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 44 УПИ: ІІ

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 9 и чл. 68 от
Закона за държавната
собственост

Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 44 по плана на с. Николово, общ. Монтана,
област Монтана с площ 570 кв. м.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана

Заповед № 221 / Дата:31.07.2006 изцяло отписан;

215

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: местността
"Бърдото" кв. УПИ:

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;

Правно основание:На основание чл.
14886/25722 идеални части от имот № 000420 в землището на с. Долна Вереница с ЕКАТТЕ 18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
22040, представляващ застроен терен с обща площ 25722 кв. м.
от Областен управител на област
Монтана

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
чл. 6, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост

Имот № 007009 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 3 160 кв. м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

Имот № 007008 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 2 715 кв. м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите

Заповед № РД-08-91 / Дата:19.3.2009
г. - изцяло отписан

Заповед № 20 / Дата:02.02.2007 изцяло отписан;

№ 1182 /
11.03.2004

№ 1179 /
11.03.2004

№ 1183 /
11.03.2004

№ 1178 /
11.03.2004

№ 1177 /
11.03.2004

№ 1176 /
11.03.2004

№ 1185 /
16.03.2004

№ 1186 /
16.03.2004

№ 1188 /
16.03.2004

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 007010 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 746 кв. м,
представляваш прилежащ терен към автомивка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 007007 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 256 кв.
м,представляващ прилежащ терен към колиен кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 007011 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 5 207 кв. м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 007006 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 487 кв. м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 007005 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 1 833 кв. м,
представляващ прилежащ терен към склад за торове.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 007001 в землището на с. Копиловици с ЕКАТТЕ 38488 с площ 1 112 кв. м,
представляващ прилежащ терен към сграда за угояване на шилета.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

163А

163А

163А

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Василовци / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 22 УПИ: VІІ-719

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Василовци / Адрес:
от ППЗДС;
пл. № 7 кв. 38 УПИ:

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
между УПИ ІХ-151 и чл. 148, ал. 1 и ал. 3
улици по плана на
от ППЗДС;
с.Василовци кв. 88
УПИ:

ТП 1 с. Василовци:
Сграда трафопост със застроена площ 9 кв. м, на 1 етаж, конструкция - монолитна, постр.
1961 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13 забележки!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138 - А
от 24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Василовци:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1963 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138 - А
от 24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 4 с. Василовци:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

№ 1187 /
16.03.2004

№ 1197 /
16.03.2004

№ 1198 /
16.03.2004

№ 1195 /
16.03.2004

№ 1196 /
16.03.2004

163А

163А

163А

163А

163А

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Василовци / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 55 УПИ: І-110

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
до пл. № 571 кв. 55
от ППЗДС;
УПИ:

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
гр.Брусарци / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 59 УПИ: ХХV-514

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
гр.Брусарци / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 50 УПИ: ІІ

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
местността "Червен
от ППЗДС;
брег" кв. УПИ:

ТП 3 с.Василовци:
Сграда трафопост -застр. площ 11 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13 забележки!

ТП 4 с. Брусарци:
Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв. м;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Монтьорски пункт гр. Брусарци:
Урегулиран поземлен имот ХХV 514 в кв. 59 по плана на гр. Брусарци - терен с обща площ
1125 кв. м, ведно с построените върху терена сгради:
- Сграда монтьорски пункт - застр. площ 112 кв. м, конструкция - МЖ, на 1 етаж, построена
1938 г.;
- Склад за дърва и въглища - 40 кв. м, 1 ет., конструкция - ПС, построена 1940 г.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138 - А
от 24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП 2 гр. Брусарци:
Сграда трафопост - застр. площ 9 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1962г.,
състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13 забележки!

ТП 3 гр. Брусарци:
Терен с обща площ 83 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
10 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещение;
виж раздел 13 забележки!

№ 1194 /
16.03.2004

163А

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
местността "Йоново от ППЗДС;
бранище" кв. УПИ:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 гр. Брусарци:
Терен с обща площ 71 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
10 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД- ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30,парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138 - А
от 24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР.ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30,парт. № 350.

№ 1193 /
16.03.2004

№ 1192 /
16.03.2004

№ 1190 /
16.03.2004

№ 1191 /
16.03.2004

№ 1189 /
16.03.2004

№ 1199 /
22.03.2004

163А

163А

163А

163А

163А

216

Монтана / Брусарци /
с.Дондуково / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
местността "Разлива" от ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Брусарци /
с.Дондуково / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
местността "Под село" от ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Василовци / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 9 УПИ: ХІІ

Монтана / Брусарци /
с.Дондуково / Адрес: чл. 148, ал. 1 и ал. 3
пл. № 353 кв. 23
от ППЗДС;
УПИ:

Монтана / Брусарци /
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
с.Василовци / Адрес:
от ППЗДС;
кв. 39 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 2 УПИ: ІІІ

чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание заповед № ДВ - 138 - А
от 24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350

ТП ТКЗС с. Дондуково:
Сграда трафопост- застр. площ 7 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, състояща се от 1
бр. помещение, постр. 1958 г. върху държавен терен - кад № 524005;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ - 138 - А
от 24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Дондуково:
Сграда трафопост - застроена площ 9 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961
г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13 забележки!

ТП 6 с. Василовци:
Терен с обща площ 16 кв. м, ведно спостроената върху него сграда трафопост - застр. площ
16 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г.на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. № 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Дондуково:
Терен с обща площ 9 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1963 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 5 с. Василовци:
Терен с обща площ 55 кв. м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв. м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1989 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф. д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

Ремонтно-складова база:
Терен с обща площ /застр.и незастр./ -24700 кв. м, ведно с построените върху него:
1. КПП- сграда със застроена площ 20 кв. м, на 1 ет., монолитна конструкция,построена
1980 г.;
2. Главен корпус- 2000 кв. м, 1 ет., конструкция тип "мархи", 1987 г.;
3. Бензиностанция - 20 кв. м, 1 ет., монолитна, 1990 г.
4. Склад с рампа- 452кв. м, 1 ет. панелна, 1991 г.;
5. Сграда бояджийско отделение - 337 кв. м, 1 ет., панелна конструкция, 1991 г.;
6. Сграда трафопост - 68 кв. м, 1 ет., монолитна, 1991 г.;
7. Автомивка - 30 кв. м, 1 ет., МсбЖ,1987 г.;
8. Котелна централа - 190 кв. м, 1 ет., панелна конструкция, постр. 1990 г.;

Правно основание:На основание чл. 1,
ал. 2 от ПМС № 143/25.07.2000 г.
имотът се управлява от Изпълнителна
агенция "Пътища" към Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството - Областно пътно
управление - Монтана

№ 1200 /
22.03.2004

№ 1201 /
22.03.2004

№ 1202 /
26.03.2004

№ 1203 /
26.03.2004

№ 1204 /
01.04.2004

№ 1205 /
01.04.2004

№ 1206 /
01.04.2004

№ 1207 /
01.04.2004

№ 1208 /
01.04.2004

№ 1209 /
01.04.2004

216

216

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 2, ал. 2, т.2, чл. 9 и
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;

Монтана / Вършец /
чл. 9 и чл. 68, ал. 1 от
гр.Вършец / Адрес:
Закона за държавната
ул. "В. Коларов" № 20
собственост
кв. 56 УПИ: ІХ

Кантонски имот:
Терен с обща площ 10227 кв. м, разположен от двете страни на път ІІІ кл. от републ. пътна
мрежа, състоящ се от: имот № 000065 - 4702 кв. м, незастроен и имот № 000055 с площ 5525
кв. м, ведно с построените върху него сгради, както следва:
1. Пътен кантон с обща застроена площ 152,75 кв. м, масивна конструкция, на 1 етаж, постр.
1935 г., състоящ се от 4 тела:
- тяло 1 - 75,75 кв. м - помещ. за пътните работници
- тяло 2 - 32,30 кв. м - кухня, баня и склад
- тяло 3 - 15,30 кв. м - навес
- тяло 4 - 29,40 кв. м - склад и WC;
2. Склад - 14 кв. м, 1 ет., МС, постр. 1985 г.;

Правно основание:На основание чл. 1,
ал. 2 от ПМС № 143/25.07.2000 г.
имотът се управлява от Изпълнителна
агенция "Пътища" към Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството - Областно пътно
управление - Монтана

Правно основание: На основание чл.
1, ал. 2 от ПМС № 143/25.07.2000 г.
Почивна станция:
имотът се управлява от Изпълнителна
Урегулиран поземлен имот ІХ, кв. 56 по плана на гр. Вършец, представляващ терен с обща
агенция "Пътища" към Министъра на
площ /застроена и незастр./ - 2888 кв.м., ведно с построената върху него Масивна 1-етажна
регионалното развитие и
сграда със застроена площ - 170 кв.м., построена 1932 г.
благоустройството - Областно пътно
виж раздел 13!
управление Монтана.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
жил. блок "Родопа"
кв. 107 УПИ: І

чл. 89, ал. 2 от Закона
за висшето
образование и чл. 68,
ОНС - гр.
ал. 1 от Закона за
Михайловград
държавната
собственост

ПРИЕМНА - втори етаж от 8-ет. жил. блок "Родопа", МсбЖ, построен 1974 г., състояща се
от:
- Шест спални със санитарни възли, склад, зала, кухня, отделни сервизни помещения със
застроенаа площ 370 кв.м., със самостоятелен вход откъм ул. "Велико Търново".
- Апартамент със застр. площ 96,08 кв.м., съст. се от кухня, хол, спална, детска, баня с
тоалетна и антре;
- Апартамент със застр. площ 41,64 кв.м., съст. се от стая и санитарен възел.

Правно основание: Със Заповед №
1149/29.06.1992 г. на Кмета на
община Михайловград, на основание
чл. 94 и чл. 96 от НДИ, имотът е
предоставен безвъзмездно за
стопанисване и управление на УНСС София за нуждите на основно звено в
гр. Монтана.

218

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
жил. блок "Пъстрина
33", вход "З" кв. 333
УПИ: ІІІ

чл. 89, ал. 2 от Закона
за висшето
образование и чл. 68,
ОНС - гр.
ал. 1 от Закона за
Михайловград
държавната
асобственост

ОБЩЕЖИТИЕ:
Вх. "З" на бл. "Пъстрина 33", МсбЖ, постр. 1981 г., на осем етажа, с РЗП - 2142 кв.м.:
1. Надземен етаж - столова от 190 кв.м., съст. от зала с барплот, 2 бр. складове, 4 бр.
кухненски помещения, коридор и санитарен възел;
2. Жилищни етажи:
І етаж - тристаен апартамент от 79,65 кв.м., съст. се от кухня, 2 бр. спални, хол, баня с WС,
серв. помещение и антре;
продължава в раздел 13!

Правно основание: Със Заповед №
2242/13.11.1992 г. на Кмета на
община Михайловград, на основание
чл. 94 и чл. 96 от НДИ, имотът е
предоставен безвъзмездно за
стопанисване и управление на УНСС София за нуждите на основно звено в
гр. Монтана.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 206002 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 19 751 кв.м.,
представляващ прилежащ терен на 1/2 овчарник, два краварника, склад за зърнени храни,
помпена станция и три сгради с друго предназначение

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 125 / Дата:07.06.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

1101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 206003 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 3 750 кв.м.,
представляващ прилежащ терен на 1/2 овчарник

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

101

Монтана / Медковец / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000187 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 2 552 кв.м.,
представляващ прилежащ терен на бракуван обор

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

217

213

213

Стопански терен - 2 357 кв.м.
/прилежащ терен към краварник/
виж раздел 13!

Стопански терен - 420 кв.м.
/прилежащ терен към жилище и кантар/
виж раздел 13!

Стопански терен - 321 кв.м.
/прилежащ терен към хладилно помещение/
виж раздел 13!

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № РД-08-219 /
управлява от Министъра на
Дата:15.9.2009 г. - изцяло отписан
земеделието и горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1210 /
01.04.2004

№ 1211 /
01.04.2004

№ 1212 /
01.04.2004

№ 1213 /
01.04.2004

№ 1214 /
01.04.2004

№ 1215 /
01.04.2004

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

213

213

Стопански терен - 820 кв.м.
/прилежащ терен към сеновал и фуражна/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Стопански терен - 726 кв.м.
/прилежащ терен към овчарник/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

виж раздел 13!

Стопански терен - 568 кв.м.
/прилежащ терен към царевичен кош/
виж раздел 13!

Стопански терен - 1 749 кв.м.
/прилежащ терен към воловарник/
виж раздел 13!

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Стопански терен - 617 кв.м.
/прилежащ терен към ремонтна работилница/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

виж раздел 13!

№ 1216 /
01.04.2004

213

№ 1217 /
01.04.2004

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 920004 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543 с площ 1 517 кв.

219

Имот № 920005 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543 с площ 2 328 кв.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 920006 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543 с площ 1 481 кв.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 920007 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543 с площ 1 231 кв.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 920008 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543 с площ 2 327 кв.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 920009 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543 с площ 1 582 кв.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 1219 /
01.04.2004

№ 1220 /
01.04.2004

№ 1221 /
01.04.2004

№ 1222 /
01.04.2004

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Стопански терен - 182 кв.м.
/прилежащ терен към гараж/

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дива
Слатина / Адрес: в
местността "Рацин
дол" кв. УПИ:

№ 1218 /
01.04.2004

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Стопански терен - 2 065 кв.м.
/прилежащ терен към склад/

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1223 /
01.04.2004

№ 1224 /
19.04.2004

№ 1225 /
22.04.2004

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148 от
Правилника за
прилагане на закона
за държавната
собственост.

№ 1227 /
22.04.2004

№ 1228 /
22.04.2004

202

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: ПИ
№№ 000302, 000303,
000304, 000305,
000306, 000307,
000308, 000309,
000310, 000311,
000312, 000313,
000314, 000315,
000316, 000317,
000318, 000319,
000320, 000321,
000322, 000323,
000324, 000325 и
000326. кв. УПИ:

202

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: ПИ
№№ 000402, 000403,
000404, 000405,
000406, 000407,
000408, 000409,
000410, 000411,
000412, 000413,
000414, 000415,
000416, 000417,
000418, 000419,
000420 и 000421. кв.
УПИ:

220

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността
за държавната
"Петрохан" кв. УПИ:
собственост

№ 1230 /
22.04.2004

Имот № 002021 в землището на с. Ковачица с площ 2171 кв., представляващ прилежащ
терен към склад за отрови и препарати;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. УПИ:

№ 1229 /
22.04.2004

Имот № 920010 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543 с площ 4 497 кв.

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Имот № 021042 в землището на кв. Кошарник с ЕКАТТЕ 99174 с площ 2 394 кв.м.

"Химко" ЕАД - Враца

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 35 / Дата:09.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Сграда /пазачница/ на два етажа със застроена площ 65,52 кв.м., масивна конструкция,
построена 1996 г.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - МОНТАНА
на основание Приемо - предавателен
протокол от 01.10.1996 г.,
Разпореждане № 8/15.03.1999 г. на
Министерски съвет, с Решение № 2047
на Окръжен съд - Монтана от
06.03.2000 г. по ф. д. № 2047/1991 г.,
том 2, стр. 21, парт. № 3.

Терени с обща площ 329,44 кв.м., представляващи прилежащи площи за стъпки на 26 бр.
стълба на Ел. провод 110 кV "Проход", както следва:
ПИ № 000301 с площ 15,12 кв.м. стъпка на стълб № 1
ПИ № 000302 с площ 15,12 кв.м. стъпка на стълб № 2
ПИ № 000303 с площ 15,12 кв.м. стъпка на стълб № 3
ПИ № 000304 с площ 15,12 кв.м. стъпка на стълб № 4
ПИ № 000305 с площ 10,00 кв.м. стъпка на стълб № 5
ПИ № 000306 с площ 10,00 кв.м. стъпка на стълб № 6
ПИ № 000307 с площ 10,00 кв.м. стъпка на стълб № 7
продължава в раздел 13!

Правно основание: Със Заповед № П63/30.10.2003 г. на Изп. Директор на
"НЕК" ЕАД и Приемно-предавателен
протокол от 24.11.2003 г., имотът е
предотавен за управление на "НЕК"
ЕАД - гр. София - Предприятие "ВЕЦГрупа Рила" в състава на.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

Правно основание: Със Заповед № П63/30.10.2003 г. на Изп. Директор на
"НЕК" ЕАД и Приемно-предавателен
протокол от 24.11.2003 г., имотът е
предотавен за управление на "НЕК"
ЕАД - гр. София - Предприятие "ВЕЦГрупа Рила".

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра за търговски дружества.

Терени с обща площ 284,70 кв.м., представляващи прилежащи площи за стъпки на 21 бр.
стълба на Ел. провод 110 кV "Бук", както следва:
ПИ № 000401 с площ 18,30 кв.м. стъпка на стълб № 1
ПИ № 000402 с площ 18,30 кв.м. стъпка на стълб № 2
ПИ № 000403 с площ 18,30 кв.м. стъпка на стълб № 3
ПИ № 000404 с площ 10,00 кв.м. стъпка на стълб № 4
ПИ № 000405 с площ 10,00 кв.м. стъпка на стълб № 5
ПИ № 000406 с площ 10,00 кв.м. стъпка на стълб № 6
ПИ № 000407 с площ 10,00 кв.м. стъпка на стълб № 7

1. Двуетажна сграда със застроена площ 133,26 кв.м. и мазе с площ 39 кв.м., конструкция масивна, монолитна, 1945 г.;
2. Бунгало - застр. площ 30,3 кв.м., 1 ет., сглобяема панелна конструкция, постр. 1992 г.;
3. Застроен терен - 1/2 идеална част от дворно място кад. № 226004, цялото от 3000 кв.м.;

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
с решения на Софийски градски съд по
ф.д. № 34240/1992 г., том 15, стр. 38,
парт. № 385.

№ 1231 /
22.04.2004

220

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Вършец /
Правилника за
гр.Вършец / Адрес:
прилагане на Закона
ул. "Република" № 84
за държавната
кв. 67 УПИ: V
собственост

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Част от триетажна сграда пл. № 958 в кв. 67, УПИ V по плана на гр. Вършец от 1993 г., със
застроена площ 275 кв.м., конструкция - МсбЖ, постр. 1973 г., както следва:
- целият І-ви етаж със застр. площ 275 кв.м.,
- част от ІІІ-и етаж - апартамент № 9, шест стаи - № 5,6,7,10,11 и 12 и 1/2 ид. част от кухня,
стая за почивка, коридор и стълбище /общо ползвана площ - 137 кв.м./
продължава в раздел 13!

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД СОФИЯ
с решения на Софийски градски съд по
ф.д. № 34240/1992 г., том 15, стр. 38,
парт. № 385.

Имот № 227009 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 811 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 273 / Дата:27.09.2006 изцяло отписан;

Имот № 227010 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 1 493 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 274 / Дата:27.09.2006 изцяло отписан;

Имот № 227011 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 1 275 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 275 / Дата:27.09.2006 изцяло отписан;

Имот № 227012 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 3 404 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 276 / Дата:27.09.2006 изцяло отписан;

Имот № 227013 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 917 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 277 / Дата:27.09.2006 изцяло отписан;

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227014 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 1 405 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227015 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 2 992 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1233 /
22.04.2004

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: в
местността "Кози
камък" кв. УПИ:

Имот № 060002 в землището на с Дълги дел с ЕКАТТЕ 24534 с площ 84 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към трафопост;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1234 /
22.04.2004

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

№ 1241 /
22.04.2004

№ 1242 /
22.04.2004

№ 1243 /
22.04.2004

№ 1244 /
22.04.2004

№ 1245 /
22.04.2004

№ 1246 /
22.04.2004

№ 1247 /
22.04.2004

№ 1235 /
22.04.2004

№ 1236 /
22.04.2004

№ 1237 /
22.04.2004

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 227001 в землището на с. Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 2 796 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227003 в землището на с. Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 5816 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227004 в землището на с. Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 718 кв. м.,
представляващ прилежащ терен към фуражна кухня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227005 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 1 023 св.м.,
представляващ прилежащ терен къъм склад за торове;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 272 / Дата:27.09.2006 изцяло отписан;

№ 1238 /
22.04.2004

№ 1239 /
22.04.2004

№ 1240 /
22.04.2004

№ 1250 /
22.04.2004

№ 1251 /
22.04.2004

№ 1252 /
22.04.2004

№ 1253 /
22.04.2004

№ 1254 /
22.04.2004

№ 1248 /
22.04.2004

№ 1232 /
22.04.2004

№ 1249 /
22.04.2004

№ 1226 /
22.04.2004

№ 1255 /
27.04.2004

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227006 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 2 769 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227007 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 1 021 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към ремонтна работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227008 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 2 004 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227018 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 1 207 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към метален навес.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 227019 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 5 079 кв.м

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 278 / Дата:27.09.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 227020 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 6 319 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 227028 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 2 109 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227029 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 922 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 279 / Дата:27.09.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227016 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 294 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към склад за препарати.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 007004 в землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488 с площ 77 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Елака" кв. УПИ:

Имот № 227017 в землището на с.Говежда с ЕКАТТЕ 15299 с площ 1 620 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към метален навес.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Чемиш / ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000147 в землището на с. Чемиш с ЕКАТТЕ 80368 с площ 13 661 кв.м,
представляващ прилежащ терен към следните сгради: административна сграда, видня,
сграда - кантар, краварник, склад за резервни части, склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Краището" кв. УПИ:

Имот № 000425 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222 с площ 49 486 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 43 / Дата:17.02.2006 изцяло отписан;

№ 1256 /
05.05.2004

№ 1257 /
11.05.2004

№ 1258 /
11.05.2004

№ 1259 /
11.05.2004

№ 1260 /
11.05.2004

№ 1261 /
11.05.2004

160

163А

163А

163А

163А

163А

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Киселево / Адрес:
прилагане на Закона
кв. 5 УПИ:
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Киселево / Адрес:
прилагане на Закона
кв. 26 УПИ: ХІ-181
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци /
от Правилника за
с.Одоровци / Адрес:
прилагане на Закона
виж раздел 13! кв. 4
за държавната
УПИ: І-1
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци /
от Правилника за
с.Княжева махала /
прилагане на Закона
Адрес: виж раздел 13!
за държавната
кв. 14 УПИ: ІІ-98
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци /
от Правилника за
с.Дъбова махала /
прилагане на Закона
Адрес: виж раздел 13!
за държавната
кв. 17 УПИ:
собственост

Имот № 084030 в землището на с.Медковец с ЕКАТТЕ 47593 с площ 4 569 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към навес.

ТП 2 с. Киселево:
Терен с обща площ 26 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

ТП 1 с. Киселево:
Сграда трафопост - застр. площ 7 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г.,
състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 1 с. Одоровци:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1962 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Княжева махала:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Дъбова махала:
Терен с обща площ 30 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г., състояща се от 1 бр. помещение;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1262 /
11.05.2004

№ 1263 /
11.05.2004

№ 1264 /
11.05.2004

№ 1265 /
11.05.2004

№ 1266 /
11.05.2004

№ 1267 /
11.05.2004

163А

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Смирненски /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 101 УПИ: за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Смирненски /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 2 УПИ: І за държавната
собственост

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци /
от Правилника за
с.Смирненски /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 126 УПИ:
за държавната
VІ-422
собственост

163А

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски /
Адрес: между ПИ 82 и
улици по плана на с.
Смирненски
виж раздел
13! кв. 43 УПИ:

1163А

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Крива бара / Адрес: прилагане на Закона
кв. 64 УПИ: ІХ-696
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Крива бара / Адрес: прилагане на Закона
кв. 24 УПИ: VІІІ
за държавната
собственост

ТП 4 с. Смирненски:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1964 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 3 с. Смирненски:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 2 с. Смирненски:
Сграда трафопост - застр. площ 7 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г.,
състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 1 с. Смирненски:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП ТКЗС с. Крива бара:
Сграда трафопост със застроена площ 9 кв.м., конструкция -монолитна, постр. 1963 г., на 1
етаж, състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 5 с. Крива бара:
Терен с обща площ 96 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 96 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1967 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1268 /
11.05.2004

№ 1269 /
11.05.2004

№ 1272 /
11.05.2004

№ 1270 /
11.05.2004

№ 1271 /
11.05.2004

163А

163А

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Крива бара / Адрес: прилагане на Закона
кв. 54 УПИ: І
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци /
от Правилника за
с.Крива бара / Адрес:
прилагане на Закона
в местността "Сини
за държавната
вир" кв. УПИ:
собственост

Монтана / Брусарци /
с.Дондуково / Адрес:
до ОКЗ по плана на с.
Дондуково кв. 8 УПИ:
І

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

163А

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Брусарци / от Правилника за
с.Крива бара / Адрес: прилагане на Закона
кв. УПИ:
за държавната
собственост

163А

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
между ПИ 660 и
улици по плана на с.
Крива бара кв. 18
УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 4 с. Крива бара:
Терен с обща площ 64 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 64 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1981 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

ТП 3 с. Крива бара:
Сграда трафопост със застр. площ 12 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1963 г., състояща се от 1 бр. помещение, построена в/у държавен терен - имот № 542015 в
землището на с. Крива бара.

ТП 1 с. Дондуково:
Застроен под сграда трафопост терен от 7 кв.м.;

ТП 2 с. Крива бара:
Терен с обща площ 60 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 13 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

ТП 1 с. Крива бара:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1274 /
12.05.2004

№ 1275 /
12.05.2004

№ 1273 /
12.05.2004

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Петрохан", кв. УПИ:
собственост

Авариен пункт "Петрохан":
Сграда авариен пункт със застр. площ 163 кв.м., на 2 етажа, конструкция - МЖ, построена
1956 г., ведно с прилежащия й терен - ПИ № 208057 в землището на с. Бързия, община
Берковица с обща площ /застр. и незастр./ - 1330 кв.м.

202

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Петрохан", кв. УПИ:
собственост

Правно основание: На основание
ВЕЦ "Петрохан" - Водна кула:
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
Водна кула със застр. площ 4 кв.м., цилиндрична, външен диаметър - 2,30м., височина - 15 директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
м/в т.ч. - 14 м под котата на прилежащия терен/, обем - 145 куб.м., ведно с прилежащия й
управлява от "НЕК" ЕАД терен с обща площ 946 кв.м. - ПИ № 208136 в землището на с. Бързия, община Берковица
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: ІІ

202

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

Застроен парцел ІІ - за балнеосанаториум в кв. 87 по плана на гр. Вършец, с обща площ
37920 кв.м.
виж раздел 13!

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "Мрежи високо
напрежение" - Район гр. Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

Правно основание: На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

Правно основание: 1. Сградата,
описана в т. 1 от раздел 3 се управлява
от "НЕК" ЕАД - Предприятие
"Язовири и каскади" на основание
Заповед № П-24/20.05.2003 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД.
2. Теренът, описан в т. 2 от раздел 3
се управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София на основание Заповед №
295/14.06.2000 г. на Изп. директор на
"НЕК" ЕАД.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

№ 1276 /
12.05.2004

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Петрохан", кв. УПИ:
собственост

№ 1277 /
12.05.2004

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Петрохан" кв. УПИ:
собственост

ВЕЦ "Петрохан" - Централа:
Имот № 208169 в землище с. Бързия, общ. Берковица, представляващ терен с обща площ
3954 кв.м., както и построените върху терена сгради:
1. Сградоцентрала със застроена площ 663 кв.м, /РЗП - 995 кв.м./, на 3 етажа, конструкция масивна, построена 1957 г.;
2. Склад за масло - 50 кв.м., 1 етаж, масивна, 1957 г.;

№ 1278 /
12.05.2004

202

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Петрохан" кв. УПИ:
собственост

1. Пазачница - едноетажна масивна сграда със застроена площ 26 кв.м.
2. Терен с обща площ 12623 кв.м., представляващ част от поземлен имот № 208168 в
землище с. Бързия, община Берковица, целият от 12834 кв.м.;
виж раздел 13!

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана.
виж раздел 13!

Правно основание: На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
ВЕЦ "Петрохан" - Напорен водопровод:
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
Имот № 208137 в землището на с. Бързия, община Берковица, представляващ терен с обща
управлява от "НЕК" ЕАД площ 37250 кв.м., прилежащ към напорен водопровод с дължина 1275 м.
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

202

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси и
с решения на Софийски градски съд по
ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт.
№ 196 в Регистъра на търговски
дружества.

№ 1279 /
12.05.2004

202

№ 1282 /
12.05.2004

№ 1284 /
12.05.2004

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

ВЕЦ "Клисура" - Водна кула:
1. Имот № 071013 в землището на с. Бързия, община Берковица, представляващ терен с
обща площ 546 кв.м., прилежащ към водна кула.
2. Водна кула със застр. площ 6 кв.м., цилиндрична, външен диаметър - 2,80 м., височина 12 м/в т.ч.- 8 м под котата на прилежащ. терен/, обем - 190 куб. м.;

Правно основание:1. Теренът, описан
в т. 1 от раздел 3 се управлява от
"НЕК" ЕАД - Предприятие "ВЕЦ
група "Рила" - гр. София на основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД. 2.
Съоръжението, описано в т. 2 от
раздел 3 се управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "Язовири и каскади" на
основание Заповед № П-24/20.05.2003
г. на Изп. директор на "НЕК" ЕАД.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

202

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Бързия" кв. УПИ:
собственост

1. Имот № 212140 в землището на с. Бързия, община Берковица, с обща площ 6444 кв.м.
2. Кантон - едноетажна масивна сграда със застроена площ 25 кв.м.;

Правно основание: 1. Теренът, описан
в т. 1 от раздел 3 се управлява от
"НЕК" ЕАД - Предприятие "ВЕЦ
група "Рила" - гр. София на основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът.
2. Сградата, описана в т. 2 от раздел 3
се управлява от "НЕК" ЕАД Предприятие "Язовири и каскади" на
основание Заповед № П-24/20.05.2003
г. на Изп. директор на "НЕК" ЕАД

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

202

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Бързия" кв. УПИ:
собственост

Правно основание: На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
ВЕЦ "Бързия" - Напорен водопровод:
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
Имот № 212139 в землището на с. Бързия, община Берковица, представляващ терн с обща
управлява от "НЕК" ЕАД площ 10257 кв.м., прилежащ към напорен водопровод с дължина 550 м.
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

202

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Клисура" кв. УПИ:
собственост

ВЕЦ "Бързия" - Централа:
Имот № 212141 в землище с. Бързия, общ. Берковица, представляващ терен с обща площ
4959кв.м., както и построените върху терена сгради:
1. Сградоцентрала - застроена площ 435 кв.м., РЗП - 577 кв.м., на 2 етажа, конструкция масивна, построена 1957 г.;
2. Авариен склад - 30 кв.м., 1 ет., масивна, 1957 г.;
3. Склад маслено стопанство - 21 кв.м., 1 ет., масивна, 1957 г.;

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

Правно основание: На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
управлява от НЕК "ЕАД Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Бързия" кв. УПИ:
собственост

№ 1281 /
12.05.2004

№ 1280 /
12.05.2004

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Клисура" кв. УПИ:
собственост

Правно основание: На основание
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
ВЕЦ "Клисура" - Напорен водопровод:
директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
Имот № 071012 в землището на с. Бързия, община Берковица, представляващ терен с обща
управлява от "НЕК" ЕАД площ 4618 кв.м., прилежащ към напорен водопровод с дължина 260 м.
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

№ 1283 /
12.05.2004

№ 1288 /
13.05.2004

№ 1289 /
13.05.2004

№ 1286 /
13.05.2004

№ 1287 /
13.05.2004

№ 1285 /
13.05.2004

202

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Бързия" кв. УПИ:
собственост

163Б

Монтана / Берковица /
с.Лесковец / Адрес: до
кръстовище на улици
с ОК92-ОК120 и с
ОК90-ОК89 по плана
на с. Лесковец кв. 25
УПИ:

163Б

Монтана / Берковица /
с.Лесковец / Адрес: на
път, между пл. № 164
и пл. № 161 по
кадасралния план на
с. Песочница кв.
УПИ:

163Б

163Б

163Б

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Берковица / от Правилника за
с.Бързия / Адрес: кв. прилагане на Закона
32А УПИ: Х
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Берковица /
от Правилника за
с.Мездрея / Адрес:
прилагане на Закона
при ОК18 по плана на
за държавната
с. Мездрея кв. 4 УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Берковица / от Правилника за
с.Черешовица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 16 УПИ: І
за държавната
собственост

Правно основание: На основание
ВЕЦ "Бързия" - Водна кула:
Заповед № 295/14.06.2000 г. на Изп.
Водна кула със застр. площ 6 кв.м., цилиндрична, външен диаметър - 2,80 м., височина - 12 директор на "НЕК" ЕАД, имотът се
м/в т.ч.- 8 м под котата на прилежащ. терен/, обем - 190 куб. м., ведно с прилежащия й терен управлява от "НЕК" ЕАД с обща площ 485 кв.м. - ПИ № 212138 в землището на с. Бързия, община Берковица.
Предприятие "ВЕЦ група "Рила" - гр.
София.

ТП с. Лесковец:
Терен с обща площ 6,5 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 6,5 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

ТП 1 с. Песочница:
Терен с обща площ 6,5 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 6,5 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1962 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

ТП 1 с. Бързия:
Застроен под сграда трафопост терен от 9 кв.м., в УПИ Х - отреден за трафопост в кв. 32А
по плана на с. Бързия
виж раздел 13!

ТП 2 с. Мездрея:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1982 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

ТП с. Черешовица:
Терен с обща площ 6,5 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 6,5 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1962 г., състояща се от 1 бр.
помещение;

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
46/07.11.91 г., и с решения на
Софийски градски съд по ф.д. №
29869/1991 г., т. 5, стр. 98, парт. № 196
в Регистъра на търговски дружества.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

163Б

Монтана / Берковица /
с.Слатина / Адрес:
чл. 148, ал. 1 и ал. 3
площад на Минерална от Правилника за
баня в с. Слатина
прилагане на Закона
за държавната
виж
собственост
раздел 13! кв. УПИ:

ТП 2 с. Слатина:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение;

№ 1292 /
13.05.2004

201

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Винище / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000589 в землището на с. Винище с ЕКАТТЕ 11137 с площ 2 746 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към силажна яма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 304 / Дата:30.10.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

№ 1293 /
13.05.2004

201

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Винище / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000592 в землището на с. Винище с ЕКАТТЕ 11137 с площ 4 864 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 305 / Дата:30.10.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

201

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Винище / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000593 в землището на с. Винище с ЕКАТТЕ 11137 с площ 5 111 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 306 / Дата:30.10.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

201

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Винище / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000600 в землището на с. Винище с ЕКАТТЕ 11137 с площ 154 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към къща за гледачите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 307 / Дата:30.10.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

201

Монтана / Монтана /
с.Липен / Адрес: в
местността "Касата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

201

Монтана / Монтана /
с.Липен / Адрес: в
местността "Касата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

№ 1298 /
13.05.2004

№ 1299 /
13.05.2004

№ 1290 /
13.05.2004

№ 1294 /
13.05.2004

№ 1295 /
13.05.2004

№ 1296 /
13.05.2004

№ 1297 /
13.05.2004

№ 1300 /
13.05.2004

№ 1301 /
13.05.2004

№ 1302 /
13.05.2004

Имот № 084028 в землището на с. Липан с ЕКАТТЕ 43730 с площ 164 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 084029 в землището на с. Липан с ЕКАТТЕ 43730 с площ 7 616 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към ремонтна работилница, склад за жито и ГСМ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 196 / Дата:12.09.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 302001 в землището на с. Стубел с ЕКАТТЕ 70024 с площ 1 589 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към обор за крави.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № РД-08-77 / Дата:04.3.2009
управлява от Министъра на
г. - изцяло отписан
земеделието и горите.

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 302002 в землището на с.Стубел с ЕКАТТЕ 70024 с площ 2 184 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към обор за крави.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 302003 в землището на с.Стубел с ЕКАТТЕ 70024 с площ 2 276 кв.м.

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 302005 в землището на с.Стубел с ЕКАТТЕ 70024 с площ 4 545 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към обор за крави.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 302006 в землището на с.Стубел с ЕКАТТЕ 70024 с площ 3 003 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към обор за крави.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № РД-08-78 / Дата:04.3.2009
управлява от Министъра на
г. - изцяло отписан
земеделието и горите.

№ 1303 /
13.05.2004

№ 1291 /
13.05.2004

№ 1304 /
26.05.2004

№ 1305 /
26.05.2004

№ 1306 /
03.06.2004

№ 1307 /
04.06.2004

№ 1308 /
04.06.2004

№ 1309 /
04.06.2004

№ 1310 /
04.06.2004

№ 1311 /
09.06.2004

196

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 302010 в землището на с.Стубел с ЕКАТТЕ 70024 с площ 11 217 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към навес за кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

163Б

Монтана / Лом /
чл. 6, ал. 1 от ЗДС, чл.
гр.Лом / Адрес: в
7, ал. 3 от ППЗДС и
местността "Бахчите"
чл. 68, ал. 2 от ЗДС;
кв. УПИ:

Поземлен имот № 168005 в землището на гр. Лом, представляващ терен с обща площ
/застроена и незастр./ - 81920 кв.м, ведно с построените върху терена 12 бр. едноетажни
масивни сгради с номера от № 1 до № 12 с обща застроена площ 794,5 кв.м, година на
построяване - 1958 г.

Правно основание: На основание
ПМС № 232/29.11.1993 г. и РМС №
902/22.12.2003 г., имотът се управлява
от Министерство на отбраната.

112

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: по
плана на с. Лехчево, чл. 10 б, ал. 5 от
утвърден със Заповед ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
№ 64/1990 г., изм. със от ППЗСПЗЗ;
Заповед № 252 от
2002 г. кв. 105 УПИ: І
г

Урегулиран поземлен имот І г в кв. 105 по плана на с.Лехчево, с площ 612 кв.м.,
представляващ прилежащ терен на кравеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 322 / Дата:14.11.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО МОНТАНА" ЕАД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ гр. Монтана
на основание Заповед № РД-4186/16.03.2004 г. на Министъра на
земеделието и горите, с Решение №
333/01.04.2004 г. на Окръжен Съд
Монтана по ф.д. № 333/1998 г., том 24,
стр. 351, парт. № 34.

221

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

222

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 106 УПИ: ХХІ

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

Масивна едноетажна сграда с обща застроена площ 202,80 кв.м., състояща се от:
- 5 бр. гаражи, всеки със застр. площ 20,80 кв.м.,
- 1 бр. гараж със застр. площ 78 кв.м.,
- работилница със застр. площ 20,80 кв.м.;

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, имотът се управлява от
Областен управител на област
Монтана.

223

Монтана / Монтана /
с.Долна Рикса /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000258 в землището на с.Долна Рикса с ЕКАТТЕ 22250 с площ 5 210 кв.м.,
прилежащ терен към два обора за крави.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

223

Монтана / Монтана /
с.Долна Рикса /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000257 в землището на с.Долна Рикса с ЕКАТТЕ 22250 с площ 13 580 кв.м.,
прилежащ терен към ремонтна работилница, колиен кантар, тоалетна и противопожарно
депо

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 335 / Дата:23.11.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

223

Монтана / Монтана /
с.Долна Рикса /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000255 в землището на с.Долна Рикса с ЕКАТТЕ 22250 с площ 8 101 кв.м.,
прилежащ терен към склад

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № РД-14-54 / Дата:22.8.2011
управлява от Министъра на
г. - изцяло отписан
земеделието и горите.

223

Монтана / Монтана /
с.Долна Рикса /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000254 в землището на с.Долна Рикса с ЕКАТТЕ 22250 с площ 10 422 кв.м.,
прилежащ терен към ремонтна работилница

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 220 / Дата:18.8.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

163А

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: и пар. ХV1565 по плана на
града кв. 147 УПИ:
ХІV-1565

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Район Вълчедръм:
Терен /дворно място/ с обща площ 1860 кв.м., включен в УПИ ХІV-1565 и УПИ ХV1565,
кв. 147 по плана на гр. Вълчедръм, ведно с построените върху терена сгради, както следва:
- Административна сграда със застр. площ 75 кв.м., монолитна конструкция, на 1 етаж,
постр. 1960 г.;
- Склад № 2 - 70 кв.м., 1 ет., постр. 1960 г.;
- Склад дърва и въглища - 40 кв.м., 1 ет., ПЖ, 1920 г.;
- Сграда гаражи - 127 кв.м., 1 ет., масивна, 1988 г., състояща се от 3 бр. гаражни клетки;

Поземлен имот № 000022 в землището на кв. "Мала Кутловица" с ЕКАТТЕ 99176,
община Монтана, с площ 49899 кв.м.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт. № 350.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

1198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

№ 1319 /
09.06.2004

№ 1316 /
09.06.2004

№ 1312 /
09.06.2004

№ 1313 /
09.06.2004

№ 1314 /
09.06.2004

№ 1315 /
09.06.2004

№ 1320 /
09.06.2004

№ 1317 /
09.06.2004

№ 1318 /
09.06.2004

№ 1348 /
09.06.2004

№ 1336 /
09.06.2004

№ 1337 /
09.06.2004

Имот № 000076 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 401 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 23 / Дата:01.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Правно основание: На основание чл.
Имот № 000077 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 646 кв.м., прилежащ 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 178 / Дата:06.07.2006 терен към колиен кантар и автогараж
управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 000079 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 1294 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 23 / Дата:01.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 000080 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 3 141 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 23 / Дата:01.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 000034 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 5 006 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 23 / Дата:01.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

Имот № 000085 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 100 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

1198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

Имот № 000081 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 3 300 кв.м.,
прилежащ терен към хамбар за зърно и бетонова площадка

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 23 / Дата:01.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 000083 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 1 088 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 138 / Дата:13.5.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "При
от ППЗСПЗЗ;
двора" кв. УПИ:

Имот № 000084 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 2 991 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 23 / Дата:01.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 123001 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 4 247 кв.м.,
прилежащ терен към две зърносушилни и два метални навеса

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № ДС-14-31-/2/ /
управлява от Министъра на
Дата:30.11.2017 г. ч.- изцяло отписан
земеделието и горите.

Имот № 000394 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 2 863 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 000371 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 9 139 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1338 /
09.06.2004

№ 1339 /
09.06.2004

№ 1344 /
09.06.2004

№ 1345 /
09.06.2004

№ 1346 /
09.06.2004

№ 1347 /
09.06.2004

№ 1342 /
09.06.2004

Имот № 000372 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 2 255 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 000388 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 2 683 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 000385 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 4 826 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 000368 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 2 866 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 000366 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 1 519 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000351 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 20 062 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000375 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 6 617 кв.м.,
прилежащ терен към краварник

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № РД-14-6 / Дата:26.1.2011 г.
управлява от Министъра на
- изцяло отписан
земеделието и горите.

Имот № 000391 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 2 048 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000383 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 279 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1341 /
09.06.2004

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000369 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 6 655 кв.м.,
прилежащ терен към краварник

№ 1321 /
09.06.2004

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600001 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 2 174 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600002 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 9 280 кв.м.,
прилежащ терен към силажовместилище

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600003 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 10 561 кв.м.,
прилежащ терен към 3 бр. свинарници - угояване, 2 бр. свинарници - майки и резервоар за
вода

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1343 /
09.06.2004

№ 1340 /
09.06.2004

№ 1322 /
09.06.2004

№ 1323 /
09.06.2004

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № РД-14-5 / Дата:26.1.2011 г.
управлява от Министъра на
- изцяло отписан
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600005 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 5 589 кв.м.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600006 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 4 167 кв.м.,
прилежащ терен към краварник

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 127 / Дата:16.7.2007 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600007 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 6 880 кв.м.,
прилежащ терен към краварник и резервоар за вода

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 113 / Дата:09.4.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600008 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 1 463 кв.м.,
прилежащ терен към фуражна кухня

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1329 /
09.06.2004

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600009 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 4 669 кв.м.,
прилежащ терен към краваник

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 169 / Дата:29.06.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

№ 1330 /
09.06.2004

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
Имот № 600012 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 949 кв.м., прилежащ 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
терен към работилница
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600013 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 3 755 кв.м.,
прилежащ терен към краварник

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 170 / Дата:29.06.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

№ 1332 /
09.06.2004

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600014 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 2 825 кв.м.,
прилежащ терен към склад

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 112 / Дата:09.4.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

№ 1333 /
09.06.2004

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600015 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 11 578 кв.м.,
прилежащ терен към склад за зърно, ГСМ, колиен кантар и тоалетна

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 114 / Дата:09.4.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600024 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 1 714 кв.м.,
прилежащ терен към краваник

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

198

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Славотин / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Край
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 600016 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 1 097 кв.м.,
прилежащ терен към караулно и колиен кантар

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 115 / Дата:09.4.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

№ 1324 /
09.06.2004

№ 1325 /
09.06.2004

№ 1326 /
09.06.2004

№ 1327 /
09.06.2004

№ 1328 /
09.06.2004

№ 1331 /
09.06.2004

№ 1334 /
09.06.2004

№ 1335 /
09.06.2004

Имот № 600004 в землището на с. Славотин с ЕКАТТЕ 67043, с площ 7 419 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник и трафопост

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1349 /
09.06.2004

№ 1350 /
15.06.2004

№ 1351 /
15.06.2004

№ 1352 /
15.06.2004

№ 1353 /
15.06.2004

№ 1354 /
15.06.2004

№ 1355 /
15.06.2004

№ 1356 /
15.06.2004

№ 1357 /
15.06.2004

№ 1368 /
15.06.2004

№ 1369 /
15.06.2004

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000090 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 1 081 кв.м.,
прилежащ терен към ГСМ.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 117 / Дата:25.05.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194002 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 335 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194003 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 5 233 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към фуражна кухня и навес за земеделска техника.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194004 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 890 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към хамбар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194006 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 761 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към сеновал.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194007 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 5 941 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194010 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 2 686 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194011 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 2 293 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 112 / Дата:05.7.2007 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194012 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 2 486 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000256 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 5 007 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 119010 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 3 774 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

225

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сумер / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "До село",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 179002 в землището на с. Сумер с ЕКАТТЕ 70233 с площ 6 712 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към хамбар и краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 38 / Дата:11.02.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194014 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 2 401 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 109 / Дата:04.4.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194015 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 6 392 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към 2 бр. силажовместилища.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194017 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 5 969 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 255 / Дата:14.08.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194009 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 4 196 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 194008 в землището на с. Смоляновци с ЕКАТТЕ 67667 с площ 1 144 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към конюшня.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 129004 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 437 кв.м.,
прилежащ терен към колиен кантар

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 1367 /
15.06.2004

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 1373 /
15.06.2004

225

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сумер / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "До село",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 179008 в землището на с. Сумер с ЕКАТТЕ 70233 с площ 5 395 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към портално помещение и навес.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000348 в землището на с. Каменна Рикса с ЕКАТТЕ 35871 с площ 33 220 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към сграда /фуражомелка и склад за зърно/, 2 бр.
краварници, телчарник, канатар, 2 бр. работилници, жилище за гледачи, 2 бр. дървени
кошове и трафопост.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1370 /
15.06.2004

№ 1359 /
15.06.2004

№ 1360 /
15.06.2004

№ 1361 /
15.06.2004

№ 1362 /
15.06.2004

№ 1363 /
15.06.2004

№ 1364 /
15.06.2004

№ 1365 /
15.06.2004

№ 1366 /
15.06.2004

№ 1374 /
15.06.2004

Имот № 129005 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 1 798 кв.м.

Имот № 124006 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 928 кв.м.,
прилежащ терен към склад за отрови

Имот № 123012 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 4 454 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1371 /
15.06.2004

№ 1372 /
15.06.2004

№ 1386 /
22.06.2004

№ 1381 /
22.06.2004

№ 1382 /
22.06.2004

№ 1383 /
22.06.2004

№ 1384 /
22.06.2004

№ 1385 /
22.06.2004

№ 1375 /
22.06.2004

№ 1376 /
22.06.2004

№ 1377 /
22.06.2004

№ 1378 /
22.06.2004

225

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сумер / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "До село",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 179003 в землището на с. Сумер с ЕКАТТЕ 70233 с площ 3 021 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към склад с кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 382 / Дата:30.11.2004 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

225

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сумер / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "До село",
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 179004 в землището на с. Сумер с ЕКАТТЕ 70233 с площ 2 769 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 297 / Дата:18.10.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647013 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 6 253 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647007 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 1 078 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647009 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 2 966 кв.м.,
представляващ прилежащ терен кън навес /гараж за селскостопански машини/.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647010 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 5 064 кв.м.,
представляващ прилежащ терен кън кравеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 320 / Дата:14.11.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647011 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 9 551 кв.м.,
представляващ прилежащ терен кън кравеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 31 / Дата:08.2.2008 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

Имот № 647012 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 4 398 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647001 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 3 671 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647002 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 1 760 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към силажовместилище.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647003 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 2 529 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към автокантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647004 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 2 420 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към противопожарно депо.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1379 /
22.06.2004

№ 1393 /
22.06.2004

№ 1392 /
22.06.2004

№ 1394 /
22.06.2004

№ 1387 /
22.06.2004

№ 1388 /
22.06.2004

№ 1389 /
22.06.2004

№ 1390 /
22.06.2004

№ 1391 /
22.06.2004

№ 1399 /
22.06.2004

№ 1400 /
22.06.2004

№ 1395 /
22.06.2004

№ 1396 /
22.06.2004

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

Имот № 647005 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 8 818 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000076 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 2 097 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000075 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 1 611 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към тракторен стан.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 130 / Дата:10.06.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000096 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 427 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към колиен кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647014 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 5 183 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 201 / Дата:20.09.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647015 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 2 157 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към административна сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 29 / Дата:08.2.2007 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647016 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 719 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към хамбар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 647017 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 843 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към КПП.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 30 / Дата:08.2.2007 г. управлява от Министъра на
изцяло отписан
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000074 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 219 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към административна сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000271 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 403 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към асфалтова площадка за зърно.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000273 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 1 279 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към склад за зърно.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000097 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 2 209 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към силажни ями.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000099 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 250 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към склад за препарати.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000100 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 176 кв.м.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000102 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 587 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към конюшня.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000276 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 409 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000280 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 485 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към асфалтова площадка за зърно;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000281 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 762 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към асфалтова площадка за зърно;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000072 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 402 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000274 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 1 611 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към площадка за торове и противопожарен резервоар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000275 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 3 455 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към склад за зърно.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 130 / Дата:10.06.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 1380 /
22.06.2004

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

№ 1409 /
23.06.2004

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

170

Монтана / Якимово / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дългоделци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 1397 /
22.06.2004

№ 1398 /
22.06.2004

№ 1403 /
22.06.2004

№ 1404 /
22.06.2004

№ 1405 /
22.06.2004

№ 1408 /
22.06.2004

№ 1401 /
22.06.2004

№ 1402 /
22.06.2004

№ 1407 /
22.06.2004

№ 1406 /
22.06.2004

№ 1410 /
23.06.2004

№ 1411 /
23.06.2004

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 269 / Дата:20.09.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 700340 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 2 742 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 700330 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 6 562 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 339 / Дата:24.11.2006 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 647006 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171, с площ 1 822 кв.м, прилежащ
терен към кравеферма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 010002 в землището на с. Крива бара с ЕКАТТЕ 39743 с площ 6 400 кв.м.,
прилежащ терен към краварник

Правно основание: На основание чл.
Заповед № 181 / Дата:04.08.2005 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
изцяло отписан;Заповед № /
управлява от Министъра на
Дата:.......... - изцяло отписан;
земеделието и горите.

Имот № 093028 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 53 510 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 000015 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 1 505 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Заповед № 270 / Дата:19.12.2005 изцяло отписан;

№ 1412 /
25.06.2004

№ 1413 /
25.06.2004

№ 1415 /
25.06.2004

№ 1416 /
25.06.2004

№ 1417 /
25.06.2004

№ 1418 /
25.06.2004

223

228

163

163

163

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 2 УПИ: VІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 5 УПИ: ІІІ

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 11 УПИ:
ХІV-201

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци / с.Ерден прилагане на Закона
/ Адрес: кв. 16 УПИ: І за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Лехчево / Адрес: кв.
за държавната
81 УПИ: VІІІ
собственост

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан
/ Адрес: площадка с
ОК276-ОК283ОК283А между кв. 76
и кв. 77 кв. 75 УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ДФ"Фитинги" - гр.
Михайловград

ДФ"Фитинги" - гр.
Михайловград

УПИ VІ, кв. 2 по плана на гр. Монтана-СПЗ, отреден за имот № 5610 с обща площ
/застроена и незастр./ - 26170 кв.м., ведно с построените сгради:
- Високо хале - застр. площ 3240 кв.м., на 1 ет., конструкция - панелна, година на
построяване - 1960 г.;
- Стара леярна - 2450 кв.м., 1 ет., панелна, 1960 г.;
- Нова леярна - 918 кв.м., 1 ет., панелна, 1987 г.;
- Сграда ТПЦ - 2454 кв.м., 1 ет., панелна, 1968 г.;
- Сграда мини подстанция ЛЦ - 3024 кв.м., 1 ет., панелна, 1967 г.;
продължава в раздел 13!
УПИ ІІІ, кв. 5 по плана на гр. Монтана-СПЗ, отреден за имот № 5575 с обща площ
/застроена и незастр./ - 119400 кв.м., ведно с построените сгради:
- Леярен корпус - застр. площ 20152 кв.м., на 2 ет., монолитна конструкция, порст. 1980 г.;
- Битова към леярна - 890 кв.м., 2 ет., сглоб., 1980 г.
- Спомагат. корпус - 3017 кв.м., 1 ет., сглоб., 1980 г.
- Топлоцентрала - 350 кв.м., 1 ет., монол., 1980 г.
- РМЦ - 1952 кв.м., 1 ет., монолитна, 1980 г.;
продължава в раздел 13!

ТП 3 гр. Бойчиновци:
Сграда трафопост - застр. площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973
г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13!

ТП 3 с. Ерден:
Терен с обща площ 80 кв.м., ведно построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.

ТП 7 с. Лехчево:
Терен с обща площ 60 кв.м., ведно построената върху него сграда трафопост - застр. площ
60 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение.

ТП 2 с. Мадан:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г., състояща се от 1 бр. помещение.

"ФИТИНГИ" ЕООД - ГР.
МОНТАНА
с Решение от 07.ІV.1992 г. на
Михайловградски окръжен съд по ф.д.
№ 345/1992 г., рег. 2, том 2, стр. 141,
парт. № 15.
виж раздел 13!

"ФИТИНГИ" ЕООД - ГР.
МОНТАНА
с Решение от 07.ІV.1992 г. на
Михайловградски окръжен съд по ф.д.
№ 345/1992 г., рег. 2, том 2, стр. 141,
парт. № 15.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1419 /
25.06.2004

№ 1414 /
25.06.2004

№ 1420 /
25.06.2004

№ 1428 /
25.06.2004

№ 1429 /
25.06.2004

№ 1430 /
25.06.2004

163

163

163

163

163

163

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан
/ Адрес: площадка
между улици с ОК22ОК28, ОК21-ОК29 и
ОК28-ОК29 по плана
на с. Мадан кв.
УПИ:

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. Огоста кв.
25 УПИ: ХVІІ

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 61 УПИ: ІІ

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. 24 УПИ: ІІ-582

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци / с.Охрид
прилагане на Закона
/ Адрес: кв. 30 УПИ:
за държавната
VІІІ
собственост

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 7 УПИ: VІІІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 4 с. Мадан:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.

ТП кв. Огоста:
Застроеният под сграда трафопост терен от 54 кв.м. в УПИ ХVІІ, кв. 25 по плана на гр.
Бойчиновци - кв. Огоста.
виж раздел 13!

ТП 1 с. Мърчево:
УПИ ІІ, кв. 61 по плана на с. Мърчево, с обща площ 110 кв.м., ведно с построената върху
него сграда трафопост - застр. площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958
г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Громшин:
Сграда трафопост - застроена площ 6,76 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1962 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13!

ТП 1 с. Охрид:
Терен с обща площ 28 кв.м., ведно с построената в/у него сграда трафопост - застр. площ
7,29 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1979 г., състояща се от 1 бр.
помещение.

ТП 2 с. Мърчево:
Терен с обща площ 20 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр.
помещение.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1421 /
25.06.2004

№ 1422 /
25.06.2004

№ 1423 /
25.06.2004

№ 1424 /
25.06.2004

№ 1425 /
25.06.2004

№ 1426 /
25.06.2004

163

163

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 80 УПИ: ІV

Монтана /
Бойчиновци / с.Пали
лула / Адрес: кв. 4
УПИ: ІІ-60

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Портитовци / Адрес:
за държавната
кв. 15 УПИ: VІІ-173
собственост

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Владимирово /
Адрес: кв. 49 УПИ:
ХХ-456

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Владимирово /
Адрес: площад с
ОК88-ОК89-ОК90
между кв.36, кв. 38 и
кв. 40 УПИ:

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Владимирово /
Адрес: площад с
ОК58-ОК61-ОК80
между квартали 4, 5,
19 и кв. 20 УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 4 с. Мърчево:
УПИ ІV, кв. 80 по плана на с. Мърчево, с обща площ 48 кв.м., ведно с построената върху
него сграда трафопост - застр. площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958
г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП 1 с. Пали лула:
Сграда трафопост - застроена площ 5,06 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1979 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13!

ТП 1 с. Портитовци:
Сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13!

ТП 1 с. Владимирово:
Сграда трафопост - застроена площ 6,8 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13!

ТП 3 с. Владимирово:
Терен с обща площ 9 кв.м. с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение.

ТП 4 с. Владимирово:
Терен с обща площ 9 кв.м. с построената върху него сграда трафопост - застр. площ 9
кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1962 г., състояща се от 1 бр. помещение.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1427 /
25.06.2004

№ 1432 /
25.06.2004

№ 1431 /
25.06.2004

№ 1434 /
05.07.2004

№ 1433 /
05.07.2004

№ 1435 /
05.07.2004
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Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. 35 УПИ: ІV

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. 3 УПИ: І

ТП 1 с. Кобиляк:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

УПИ ІV, кв. 35 по плана на с. Кобиляк с обща площ 20 кв.м., ведно с построената върху
него сграда трафопост - застр. площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958
г., съст. се от 1 бр. помещение;

Терен с обща площ 36 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г., съст. се от 1 бр.
помещение;

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Брусарци / собственост и чл. 147,
с.Смирненски /
т. 2 от Правилника за
Адрес: кв. УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

229

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. 89 УПИ: І95

чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл.
68, ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

229

Монтана / Якимово /
с.Комощица / Адрес:
в местността
"Дундурийски лиляк",
кв. УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
собственост и чл. 147,
т. 2 от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 с. Кобиляк:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

163

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Кобиляк:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. 14 УПИ: ІІІ

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Терен с обща площ 30 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1983 г., съст. се от 1 бр.
помещение;

наследниците на Косто
Младенов Златин - на терена
и жилищната сграда,
описана в т. 5 от раздел 3 Заповед № 1282/21.08.1973
г. на ОНС - Мих-град и
Протокол от 20.12.1973 г.

Ракетна площадка от 6093 кв.м. - имот № 000606 от ДПФ в землището на с. Смирненски,
община Брусарци, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

КОМАНДЕН ПУНКТ:
УПИ І-95 в кв. 89 по плана на с. Долно Церовене - терен с обща площ 9590 кв.м., ведно с
поостроените върху терена сгради:
1. Администрат. сграда - застр. площ 600 кв.м., етажност - 3 ет. и мазе от 600 кв.м.,
конструкция -МсбЖ, построена 1980 г., съст. се от 14 бр. помещения на І-ви етаж, ІІ-ет. - 16
бр. помещения, ІІІ-ет. - 7 бр. помещения, и мазе - 11 бр. помещения;
2. Гаражно-складово стопанство - 600 кв.м., на 1 ет.,
продължава в раздел 13!

Правно основание: На основание
Заповед № 1282/21.08.1973 г. на ОНС
- Михайловград, Протокол от
20.12.1973 г. и Протокол /обр. 16/ от
20.10.1980 г. имотът се управлява от
Изпълнителна агенция "Борба с
градушките" - София към МЗГ Регионална дирекция "Борба с
градушките" - ообласт Монтана.

Ракетна площадка от 7067 кв.м. - имот № 000197 от ДПФ в землището на с. Комощица,
община Якимово, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

№ 1436 /
05.07.2004

№ 1437 /
05.07.2004

№ 1438 /
05.07.2004

№ 1439 /
05.07.2004

№ 1440 /
05.07.2004

№ 1441 /
05.07.2004

№ 1442 /
05.07.2004

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
собственост и чл. 147,
т. 2 от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

229

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Якимово / собственост и чл. 147,
с.Дългоделци / Адрес: т. 2 от Правилника за
кв. УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Вълчедръм собственост и чл. 147,
/ с.Мокреш / Адрес:
т. 2 от Правилника за
кв. УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Вълчедръм собственост и чл. 147,
/ с.Мокреш / Адрес:
т. 2 от Правилника за
кв. УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Вълчедръм собственост и чл. 147,
/ гр.Вълчедръм /
т. 2 от Правилника за
Адрес: кв. УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Вълчедръм собственост и чл. 147,
/ с.Златия / Адрес: кв. т. 2 от Правилника за
УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Лом /
собственост и чл. 147,
с.Сталийска махала /
т. 2 от Правилника за
Адрес: в местността
прилагане на Закона
"Багачина", кв. УПИ:
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 6672 кв.м. - имот № 000534 от ДПФ в землището на с. Якимово,
община Якимово, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

Ракетна площадка от 7132 кв.м. - имот № 000223 от ДПФ в землището на с. Дългоделци,
община Якимово, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

Ракетна площадка от 6147 кв.м. - имот № 500292 от ДПФ в землището на с. Мокреш,
община Вълчедръм, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

Ракетна площадка от 7128 кв.м. - имот № 500295 от ДПФ в землището на с. Мокреш,
община Вълчедръм, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

Ракетна площадка от 7452 кв.м. - имот № 238034 от ДПФ в землището на гр. Вълчедръм,
община Вълчедръм, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

Ракетна площадка от 7168 кв.м. - имот № 030014 от ДПФ в землището на с. Златия,
община Вълчедръм, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

Ракетна площадка от 4600 кв.м. - имот № 032004 от ДПФ в землището на с. Сталийска
амахала, община Лом, област Монтана

Правно основание: На основание
Заповед № 46-311/19.06.2002 г. на
Министъра на земеделието и горите,
имотът се управлява от Изпълнителна
агенция "Борба с градушките" - гр.
София към МЗГ - Регионална
дирекция "Борба с градушките" област Монтана.

№ 1443 /
05.07.2004

№ 1446 /
05.07.2004

№ 1447 /
05.07.2004

№ 1448 /
05.07.2004

№ 1449 /
05.07.2004

№ 1450 /
05.07.2004

№ 1451 /
05.07.2004
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Монтана /
Бойчиновци /
с.Владимирово /
Адрес: в местността
"Йоцова могила", кв.
УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
собственост и чл. 147,
т. 2 от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
Ракетна площадка от 7660 кв.м. - имот № 000308 от ДПФ в землището на с. Владимирово,
се управлява от Изпълнителна агенция
община Бойчиновци, област Монтана
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Монтана /
собственост и чл. 147,
с.Смоляновци /
т. 2 от Правилника за
Адрес: в местността
прилагане на Закона
"Коритара", кв. УПИ:
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 6596 кв.м. - имот № 055051 от ДПФ в землището на с. Смоляновци,
община Монтана, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Монтана /
собственост и чл. 147,
с.Славотин / Адрес: в
т. 2 от Правилника за
местността "Атанасов
прилагане на Закона
дол", кв. УПИ:
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 6720 кв.м. - имот № 000100 от ДПФ в землището на с. Славотин,
община Монтана, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

229

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: в местността
"Шарковица", кв.
УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
собственост и чл. 147,
т. 2 от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 7096 кв.м. - имот № 000182 от ДПФ в землището на с. Долна
Вереница, община Монтана, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
собственост и чл. 147,
т. 2 от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
Ракетна площадка от 8263 кв.м. - имот № 000414 от ДПФ в землището на с. Студено буче,
се управлява от Изпълнителна агенция
община Монтана, област Монтана
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

229

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес: в
местността "Горни
лозя", кв. УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
собственост и чл. 147,
т. 2 от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 6836 кв.м. - имот № 006017 от ДПФ в землището на с. Благово,
община Монтана, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана / Монтана / собственост и чл. 147,
с.Стубел / Адрес: кв. т. 2 от Правилника за
УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 5894 кв.м. - имот № 000156 от ДПФ в землището на с. Стубел,
община Монтана, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

229

№ 1444 /
05.07.2004

№ 1445 /
05.07.2004

№ 1452 /
06.07.2004

№ 1457 /
06.07.2004

№ 1458 /
06.07.2004

№ 1459 /
06.07.2004

№ 1453 /
06.07.2004

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана /
собственост и чл. 147,
Бойчиновци /
т. 2 от Правилника за
с.Лехчево / Адрес: кв.
прилагане на Закона
УПИ:
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 10298 кв.м. - имот № 000248 от ДПФ в землището на с. Лехчево,
община Бойчиновци, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

229

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
Закона за държавната
Монтана /
собственост и чл. 147,
Бойчиновци / с.Ерден т. 2 от Правилника за
/ Адрес: кв. УПИ:
прилагане на Закона
за държавната
собственост.

Ракетна площадка от 5197 кв.м. - имот № 000618 от ДПФ в землището на с. Ерден,
община Бойчиновци, област Монтана

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП, имотът
се управлява от Изпълнителна агенция
"Борба с градушките" - гр. София към
МЗГ - Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

192

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
ул. "Митрополит
Кирил" № 13, кв. 88
УПИ: VІ

УПИ VІ в кв. 88 по плана на гр. Берковица, представляващ терен с обща площ 890
кв.м., ведно с построените върху терена сгради:
- Административна сграда със застр. площ 275 кв.м., на 3 етажа, конструкция МЖ,
построена 1967 г.
- Склад - 36 кв.м., 1 ет., МС, 1968 г.;

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и разделителен баланс към
01.07.1998 г., имотът се управлява от
Държавно лесничейство - Берковица
към Национално управление на горите
- София.

192

чл. 7, ал. 4 от Закона
Монтана / Берковица /
за горите и чл. 68, ал.
гр.Берковица / Адрес:
2 от Закона за
в местността
държавната
"Ашиклар" кв. УПИ:
собственост

чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл.
68, ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

Имот № 000544 от ДГФ в землището на гр. Берковица, с обща площ 22426 кв.м., в това
число:
- отдел/подотдел 167/3, площ 22269 кв.м., разсадник, ведно с построените в имота сгради:
1. Вила "Разсадник" - със застроена площ 48 кв.м., на 2 етажа, конструкция - МЖ, построена
1961 г.
2. Горски кантон - 30 кв.м., 1 ет., МЖ, 1971 г.;

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и чл. 24 от ЗГ, имотът се
управлява от Държавно лесничейство Берковица към Национално
управление на горите - София.

192

чл. 68, ал. 2 от Закона
Монтана / Берковица /
Самостоятелно обособена част от сграда ремонтна работилница със застр. площ 91 кв.м.,
за държавната
гр.Берковица / Адрес:
"Берковска гора" ЕООД - на 1 етаж, монолитна конструкция, построена 1984 г., ведно с прилежащия й терен
собственост и чл. 7,
в местността
гр. Берковица
представляващ имот № 000145 от ДГФ в землището на гр. Берковица, с обща площ 815
ал. 4 от Закона за
"Извора", кв. УПИ:
кв.м., в т.ч.: отдел/подотдел 170/7, площ 813 кв.м. - дворно мяясто;
горите

Правно основание: На основание
Заповед № РД-45-25/17.07.2001 г. на
МЗГ, Протокол от 19.07.2001 г. за
предаване на ДМА и чл. 24 от ЗГ
имотът се управлява от Държавно
лесничейство - Берковица към
Национално управление на горите София.

109

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
имоти № 000004 в
землище с. Крапчене
с ЕКАТТЕ 39503 и №
000432 в землище с.
Никилово с ЕКАТТЕ
51665 кв. УПИ:

СТРЕЛКОВИ КЛУБ:
1. Сграда стрелбище със застр. площ 329 кв.м., МС, на 1 етаж, постр. 1959 г., състояща се
от: склад оръжие - 12 кв.м., зала за стрелба - 265 кв.м. и 2 бр. стаи - 16 кв.м. и 36 кв.м.
2. Терен с обща площ /застр. и незастр./ - 17250 кв.м., представляващ ПИ № 000732 в
землището на Мала Кутловица, общ. Монтана, ПИ № 000004 в землището на с. Крапчене,
общ. Монтана и ПИ № 000432 в землището на с. Никилово, общ. Монтана.

Правно основание: На основание чл.
4, ал. 1 от ПМС № 72/1992 г. Приложение № 2, т. 3, изм. доп. с
ПМС № 16/27.01.1993 г., имотътъ се
управлява от Министерство на
отбраната.

1. Застроен терен с обща площ 1138 кв.м. - УПИ ІІІ, кв. 87 по плана на гр. Берковица.
2. Апартамент № 3, състоящ се от две стаи и санитарен възел с обща площ 35 кв.м., на І-ви
ет. в двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП - 175 кв.м., построена в същия терен.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и разделителен баланс към
01.07.1998 г., имотът се управлява от
Държавно лесничейство - Берковица
към Национално управление на горите
- София.

182

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
ул. "Чаталджа" № 2
кв. 87 УПИ: ІІІ

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 2 от Закона за
държавната
собственост

чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл.
68, ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

№ 1455 /
06.07.2004

№ 1456 /
06.07.2004

№ 1454 /
06.07.2004

№ 1460 /
07.07.2004

№ 1461 /
07.07.2004

№ 1462 /
07.07.2004

192

чл. 7, ал. 4 от Закона
Монтана / Берковица /
за горите и чл. 68, ал.
гр.Берковица / Адрес:
2 от Закона за
в местността
държавната
"Ашиклар" кв. УПИ:
собственост

192

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
в местността
"Пресечен камък" кв.
УПИ:

192

163Б

163Б

163Б

чл. 7, ал. 4 от Закона
за горите и чл. 68, ал.
2 от Закона за
държавната
собственост

чл. 7, ал. 4 от Закона
Монтана / Вършец /
за горите и чл. 68, ал.
гр.Вършец / Адрес: в
2 от Закона за
местността "Обреща"
държавната
кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Берковица / от Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 85 УПИ: V
за държавната
собственост

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес:
площадка м/у улици с
ОК189-ОК190, с
ОК188-ОК191 и ОК
190-ОК191 кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Берковица / от Правилника за
с.Комарево / Адрес:
прилагане на Закона
кв. 4 УПИ: ХІ
за държавната
собственост

Имот № 000517 от ДГФ в землището на гр. Берковица, с обща площ 48112 кв.м., в това
число:
- отдел/подотдел 167/3, площ 48097 кв.м., вид - разсадник,
- 167/д, 560 кв.м. - широколистна гора,
ведно с построените в имота сгради:
1. Склад инструменти - застроена аплощ 40 кв.м., на един етаж, конструкция - ПС,
построена 1961 г.
2. Склад семена - 32 кв.м., 1 ет., МС, 1985 г.;
Имот № 000422 от ДГФ в землището на гр. Берковица, с обща площ 5143 кв.м., в това
число:
- отдел/подотдел 157/3, площ 5143 кв.м., поляна, ведно с построените в имота сгради:
1. Горски кантон - застр. площ 33 кв.м., на 1 етаж, конструкция - МЖ, построена 1969 г.
2. Горски пункт - 50 кв.м., 1 ет., МС, 1976 г.;

Имот № 411014 от ДГФ в землището на гр. Вършец, с обща площ 197269 кв.м., в това
число:
- отдел/подотдел 245/2, площ 57480 кв.м. - ливада
- 245/3, 1250 кв.м. - поляна
- 245/4, 11383 кв.м. - дворно място
- 245/в, 6361 кв.м. - иглолистна гора
- 245/е, 4282 кв.м. - иглолистна гора
- 245/ж, 3381 кв.м. - иглолистна гора
- 245/з, 3015 кв.м. - широколистна гора
- 245/и, 2529 кв.м. - иглолистнаа гора
продължава в раздел 13!

ТП"Битов комбинат":
Застроен под сграда трафопост терен от 56 кв.м.
виж раздел 13!

ТП 1 с. Гаганица:
Застроен под сграда трафопост терен от 6,5 кв.м.
виж раздел 13!

ТП 2 с. Комарево:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1981 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и чл. 24 от ЗГ, имотът се
управлява от Държавно лесничейство Берковица към Национално
управление на горите - София.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и чл. 24 от ЗГ, имотът се
управлява от Държавно лесничейство Берковица към Национално
управление на горите - София.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и чл. 24 от ЗГ, имотът се
управлява от Държавно лесничейство Берковица към Национално
управление на горите - София.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1463 /
07.07.2004

№ 1464 /
07.07.2004

163

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Мърчево:
Имот № 000098 в землище с. Мърчево с обща площ 52 кв.м., ведно с построената върху
него сграда трафопост - застр. площ 10 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1967 г., състояща се от 1 бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Възлова станция с. Мърчево:
Имот № 134013 в землище с. Мърчево 1012 кв.м., ведно с построената върху него сграда застр. площ 29,3 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1
бр. помещение;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Жилищна сграда при Възлова станция с. Мърчево:
№ 1465 /
07.07.2004

№ 1466 /
09.07.2004

№ 1467 /
09.07.2004

№ 1468 /
09.07.2004

163

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Имот № 066005 в землище с. Мърчево с обща площ 1276 кв.м., ведно с построената върху
него жилищна сграда - застр. площ 72,4 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1958 г., състояща се от 3 бр. помещения;

196

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността
"Смокините" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
Имот № 117060, в землището на с. Стубел с ЕКАТТЕ 70024, община Монтана с площ 3 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
210 кв.м., представляващ прилежащ терен на кошара.
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

230

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
с.Боровци / Адрес:
прилагане на Закона
кв. 48 УПИ: Х-506
за държавната
собственост

Имот № 000242, в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с площ 5 887 кв.м.,
представляващ прилежащ терен на свинарник.

УПИ Х-506 в кв. 48 по плана на с. Боровци с площ от 5 259 кв.м., предназначен за
складова база.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 149 / Дата:27.06.2005 управлява от Министъра на
изцяло отписан;
земеделието и горите.

БТК - ЕАД,
СП"ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ
ОБЕКТИ" гр. София, вписано в
Регистъра на търговски дружества под
№ 383, том 8, стр. 120 по ф.д. №
34241/1992 г. на Софийски градски
съд.
На основание Протокол № 12/98 от
29.09.1998 г. на Съвета на директорите
на БТК-ЕАД, Заповед № РД-08796/22.10.1998 г. на Председателя на
БТК-ЕАД, Постановление №
19/08.02.1999 г. на МС, Решение №
58/08.02.1999 г. на МС и Решение №
12/02.07.1999 г. на Софийски градаски
съд по ф.д. № 34241/1992 г.

№ 1469 /
15.07.2004

№ 1470 /
15.07.2004

№ 1471 /
15.07.2004

№ 1472 /
15.07.2004

163Б

163Б

163Б

163Б

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: между чл. 148, ал. 1 и ал. 3
УПИ І, улица с ОК336- от Правилника за
ОК366 и улица с
прилагане на Закона
ОК336 - ОК337 по
за държавната
плана на гр. Лом,
собственост
кв. 126 УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
кв. 95 УПИ: V

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
кв. 36 УПИ: ІІІ

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес:
кв. 232 УПИ: ІІІ

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП Техникум:
Застроен под сграда трафопост терен от 18 кв.м.
виж раздел 13!

ТП Строителна организация:
Застроен под сграда трафопост терен от 32,3 кв.м.
виж раздел 13!

ТП Чайка:
Застроен под сграда трафопост терен от 32,2 кв.м.
виж раздел 13!

ТП АПК:
Част от застроения под 5-етажна администретивна сграда с пл. № 1594, УПИ ІІІ, кв. 232 по
плана на гр. Лом, терен в размер на 37,7 кв.м.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1473 /
15.07.2004

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Брусарци /
Правилника за
гр.Брусарци / Адрес:
прилагане на Закона
ПИ 34 по плана на
за държавната
града кв. 57 УПИ:
собственост

Сграда - жп стол с обща заастроена площ 338 кв.м., РЗП - 438 кв.м., конструкция - МЖ,
постр. 1987 г., състояща се от едноетажно тяло и от двуетажно тяло с обособени 2 бр.
жилища, построена върху държавен терен - ПИ 34, кв. 57 - гаров район

"БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ ЕАД - ГР.
СОФИЯ
с Решение № 1/15.01.2002 г. на
Софийски градски съд по ф.д. №
7/2002 г., том 18, стр. 37, парт. № 949.

№ 1474 /
15.07.2004

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Брусарци / Правилника за
гр.Брусарци / Адрес: прилагане на Закона
кв. 52 УПИ: І-480
за държавната
собственост

УПИ І-480 в кв. 52 по плана на гр. Брусаарци с обща площ /застр. и незастр./ - 410 кв.м.,
ведно с построените в него сгради:
- Административна сграда - застр. площ 130 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - МЖ,
постр. 1939 г.;
- Гараж - 33,2 кв.м., 1 ет., МС, построена 1988 г.;

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 204/06.03.2000 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д №
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр. 21,
парт. № 3.

231

№ 1475 /
15.07.2004

№ 1476 /
15.07.2004

№ 1477 /
20.07.2004

№ 1478 /
20.07.2004

№ 1479 /
03.08.2004

231

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Вълчедръм Правилника за
/ гр.Вълчедръм /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 5 УПИ:
за държавната
собственост

231

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Вълчедръм Правилника за
/ с.Черни връх /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 5 УПИ: VІІ за държавната
собственост

227

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: в
местността "Мерата"
кв. УПИ:

Имот пл. № 1680 в кв. 5 по плана на гр. Вълчедръм с обща площ /застр. и незастр./ - 410
кв.м., ведно с построените в него сгради:
- Административна сграда - застр. площ 104 кв.м., на един етаж, маасивна конструкция,
построена 1940 г.;
- Навес - застроена площ 30 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, построен 1940 г.;

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 204/06.03.2000 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д №
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр. 21,
парт. № 3.

Помпена станция - едноетажна сграда със застроена площ 42,5 кв.м., масивна конструкция,
построена 1974 г., ведно с правото на строеж върху държавен терен, представляващ УПИ VІІ
в кв. 5 по плана на с. Черни връх с площ от 99 кв.м.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана
с Решение № 204/06.03.2000 г. на
Окръжен съд Монтана по ф.д №
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр. 21,
парт. № 3.

Имот № 647008 в землището на с. Вирове с ЕКАТТЕ 11171 с площ 81 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Охрид ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000101 в землището на с. Охрид с ЕКАТТЕ 54496 с площ 143 кв.м.,
представляващ прилежащ терен към трафопост и помпена станция.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

233

Монтана / Вършец /
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
с.Спанчевци / Адрес: ал. 2 от Закона за
в местността
държавната
"Топилата" кв. УПИ: собственост

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
10915/15928 ид. части от застроен терен с обща площ 15928 кв.м., представляващ имот №
Заповед № 160 / Дата:25.07.2005 от Областния управител на област
030119 в землището на с. Спанчевци, община Вършец.
частично отписан;
Монтана.
виж раздел 13!

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

№ 1489 /
11.08.2004

№ 1492 /
11.08.2004

№ 1493 /
11.08.2004

№ 1486 /
11.08.2004

№ 1487 /
11.08.2004

114

189

Пристанище за обществен транспорт Лом:
1. Терен с обща площ 387483 кв.м., представляващ част от УПИ ІХ, отреден за пристанищен
комплекс;
2. Построените върху терена сгради:
2.1. Ремонтна работилница - застр. площ 1600 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - МС,
година на построяване - 1949 г.;
2.2. Баня - 816 кв.м. 1 ет., ПМС, 1945 г.;
2.3. Сграда МКОТ - 900 кв.м., 2 ет., ПС, 1947 г.;
2.4. Сграда СЕО - 270 кв.м., 2 ет., МС, 1947 г.;
2.5. Сграда Кремиковско пристанище - 367 кв.м., 2 ет., МС, 1967 г.;
2.6. Сграда старо управление - 310 кв.м., 2 ет., МС, 1930г.;
2.7. Склад № 1 /Митница/ - 4474 кв.м., 1 ет., ПС, 1925 г.;
2.8. Склад № 9 - 3000 кв.м., 1 ет., ПМС, 1951 г.;
2.9. Склад № 10 - 2736 кв.м., 1 ет., МС, 1961 г.;
2.10. Склад № 3 - 2400 кв.м., 1 ет., метална констрекц., 1947 г.;
чл. 106, ал. 1 от
"Пристанищен комплекс2.11. Сграда Деспред - 306 кв.м., 1 ет., ПМС, 1926 г.;
Закона за морските
Лом" ЕАД - гр. Лом - на част 2.12. Склад ГО - 370 кв.м., 1 ет., МС, 1977 г.;
пространаства,
от имота, описан в разд. 3,
2.13. Клозет - 19 кв.м., 1 ет., МС, 1958 г.;
Монтана / Лом /
вътрешните водни
съгласно Заповед № РД-14- 2.14. Клозет - 21 кв.м., 1 ет., ПМС, 1926 г.;
гр.Лом / Адрес: кв. 20
пътища и
02/30.04.03 г. и Протокол № 2.15. Тоалетна - 19 кв.м., 1 ет., МС, 1988 г.;
УПИ: ІХ
пристанищата на РБ, ПД-164/28.05.04 г. на
2.16. Сграда градинар - 16 кв.м., 1 ет., ПС, 1987 г.;
чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. министъра на транспорта и 2.17. Павилион - 24 кв.м., 1 ет., метална констр., 1982 г.;
68, ал. 1 от ЗДС
съобщенията
2.18. Диагностичен пункт - 302 кв.м., 1 ет., ПМС, 1960 г.;
2.19. Сграда машинно акумулаторно - 36 кв.м., 1 ет., МС, 1959 г.;
2.20. Сграда нов кей - 72 кв.м., 1 ет., МС, 1970 г.;
2.21. Сграда ПУЦ - 93 кв.м., 1 ет., МС, 1963 г.;
2.22. Трафопост - 103 кв.м., 1 ет., МС, 1968 г.;
2.23. Трафопост - 104 кв.м., 1 ет., МС, 1972 г.;
2.24. Локомотивно депо - 126 кв.м., 1 ет., ПМС, 1963 г.;
2.25. Противопожарно депо - 13 кв.м., 1 ет., МС, 1973 г.;
2.26. Сграда автокантар - 96 кв.м., 1 ет., ПМС, 1963 г.;
2.27. Книжарница - 92 кв.м., 1 ет., МС, 1987 г.;
2.28. Метален гараж - 38 кв.м., 1 ет., МС, 1977 г.;
2.29. Склад за течно гориво - 38 кв.м., 1 ет., МС, 1960 г.;
2.30. Караулна кабина - 6 кв.м., 1 ет., МС, 1986 г.;
2.31. Склад дъгообразен - 317 кв.м., 1 ет., метална констр., 1992 г.;
2.32. Гараж за автомобили - 107 кв.м., 1 ет., ПС, 1997 г.;
2.33. Сграда машинно акумулаторно - 22 кв.м., 1 ет., МС, 1980 г.;

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Лом /
Правилника за
гр.Лом / Адрес: кв. 32 прилагане на Закона
УПИ:
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

189

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Върха"
кв. УПИ:

221

чл. 71, чл. 2, ал. 3 и
Монтана / Вършец /
чл. 68, ал. 1 от Закона
гр.Вършец / Адрес:
за държавната
кв. 87 УПИ: VІІ-1418
собственост

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: ІХ-1420

чл. 71, чл. 2, ал. 3 и
чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост

Правно основание: На основание §
74, ал. 2 от ЗИД на ЗМПВВППРБ,
Заповед № РД-14-02 от 30.04.2003 г. и
Протокол № ПД-164 от 28.05.2004 г.
на министъра на транспорта и
съобщенията и Протокол от
03.06.2004 г. за предаване и приемане
на обекти - публична държавна
собственост, имотът се управлява от
ИЗП. АГЕНЦИЯ "ПРИСТАНИЩНА
АДМИНИСТРАЦИЯ" към Министъра
на транспорта и съобщенията.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЛОМ" ЕООД - гр. ЛОМ
на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ-78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт.№ 19.

Кантонско място кв. Младеново:
Незастроен терен от 1650 кв.м., представляващ ид. част от ПИ № 4479, целият от 2200
кв.м., в кв. 32 по плана на кв. Младеново, гр. Лом.

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЛОМ" ЕООД - гр. ЛОМ
на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ-78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт.№ 19.

Кантонски имот - с. Замфир:
Имот № 510013 в землището на с. Замфир, с обща площ 2803 кв.м., незастроен.

УПИ VІІ-1418 в кв. 87 по плана на гр. Вършец, незастроен, с площ 682 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
Заповед № РД 08-186 /
от Областния управител на област
Дата:14.10.2010 г. - частично отписан
Монтана.

УПИ ІХ-1420 в кв. 87 по плана на гр. Вършец, незастроен, с площ 2000 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана.

№ 1490 /
11.08.2004

№ 1491 /
11.08.2004

№ 1480 /
11.08.2004

№ 1482 /
11.08.2004

№ 1483 /
11.08.2004

№ 1488 /
11.08.2004

№ 1481 /
11.08.2004

№ 1484 /
11.08.2004

№ 1485 /
11.08.2004

№ 1494 /
13.08.2004

№ 1495 /
13.08.2004

114

Правно основание: На основание §
74, ал. 2 от ЗИД на ЗМПВВППРБ,
чл. 106, ал. 1 от
Заповед № РД-14-02 от 30.04.2003 г. и
Закона за морските
Протокол № ПД-164 от 28.05.2004 г.
пространаства,
на министъра на транспорта и
Монтана / Лом /
вътрешните водни
УПИ ІІ в кв. 32 б по плана на гр. Лом с обща площ 1200 кв.м., ведно с построената в него съобщенията и Протокол от
гр.Лом / Адрес: кв. 32
"Пристанищен комплекспътища и
Административна сграда със застроена площ 546 кв.м., на три етажа, масивна, построена
03.06.2004 г. за предаване и приемане
б УПИ: ІІ
Лом" ЕАД - гр. Лом
пристанищата на РБ,
1976 г.
на обекти - публична държавна
чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл.
собственост, имотът се управлява от
68, ал. 1 от ЗДС
ИЗП. АГЕНЦИЯ "ПРИСТАНИЩНА
АДМИНИСТРАЦИЯ" към Министъра
на транспорта и съобщенията.

189

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Лом /
Правилника за
гр.Лом / Адрес: кв. 42 прилагане на Закона
УПИ: ІХ-157
за държавната
собственост

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: І 1412

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
чл. 71 от ЗДС;

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: ІІІ 1416

чл. 71 от ЗДС; чл. 2,
ал. 3 и чл. 68, ал. 1 от
ЗДС

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: ІV

чл. 71 от ЗДС; чл. 2,
ал.3 и чл.68, ал.1 от
ЗДС

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: Х 1421

чл. 71 от ЗДС; чл.2,
ал.3 и чл. 68, ал. 1 от
ЗДС

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: ІІ 1415

чл. 71 от ЗДС; чл. 2,
ал. 3 и чл. 68, ал. 1 от
Закона за държавната
собственост

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: V - 1413

чл. 71 от ЗДС; чл.2,
ал. 3 и чл. 68, ал.1 от
Закона за държавната
собственост.

221

чл. 71 от ЗДС; чл. 2,
Монтана / Вършец /
ал.3 и чл. 68, ал. 1 от
гр.Вършец / Адрес:
Закона за държавната
кв. 87 УПИ: VІ - 1414
собственост

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

"ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЛОМ" ЕООД - гр. ЛОМ
на основание Разпореждане на МС №
6/29.06.2000 г. с Приложение № 26 към
него, Протокол № ТЗ-78 от 15.10.2002
г. и решения на Окръжен съд Монтана
по ф.д. № 716/2000 г., том 9, стр. 281,
парт.№ 19.

Кантонско място кв. Момин брод:
1. Застроен терен от 1780 кв.м., представляващ частта от УПИ ІХ-157, кв. 42 по плана на кв.
Момин брод, гр. Лом, без придаваемото място от към УПИ ХІ-159.
2. Сграда кантон със застроена площ 30 кв.м., на един етаж, паянтова конструкция,
построена 1900 г.
виж раздел 13!

УПИ І 1412в кв. 87 по плана на гр. Вършец, незастроен, с площ 5414 кв.м

Правно основание:на основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 251 / Дата:29.11.2005 изцяло отписан;

УПИ ІІІ 1416 в кв. 87 по плана на гр. Вършец, незастроен, с площ 949 кв.м.

Правно основание:на основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 252 / Дата:29.11.2005 изцяло отписан;

УПИ ІV 1417 в кв. 87 по плана на гр. Вършец, незастроен, с площ 950 кв.м

Правно основание:на основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 253 / Дата:29.11.2005 изцяло отписан;

УПИ Х 1421 в кв. 87 по плана на гр. Вършец с площ 2878 кв.м

Правно основание:на основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 254 / Дата:29.11.2005 изцяло отписан;

УПИ ІІ 1415 в кв. 87 по плана на гр. Вършец, незастроен, с площ 1102 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 250 / Дата:25.11.2005 изцяло отписан;

УПИ V - 1413 в кв. 87 по плана на гр. Вършец с площ 2000 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 248 / Дата:25.11.2005 изцяло отписан;

УПИ VІ 1414 в кв. 87 по плана на гр. Вършец, незастроен, с площ 1200 кв.м

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 249 / Дата:25.11.2005 изцяло отписан;

Имот № 696001 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 6 549 кв.м.,
прилежащ терен към навес за трактори, навес за ремонт на трактори и навес за машини.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696002 /свободен терен/ в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с
площ 3 142 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.
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Имот № 696003 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 3 834 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696004 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 1 053 кв.м.,
прилежащ терен към 2 бр. кошове.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696005 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 2 315 кв.м.,
прилежащ терен към работилница.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696006 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 1 992 кв.м.,
прилежащ терен към воловарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696007 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 697 кв.м.,
прилежащ терен към помпена станция.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696009 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 1 232 кв.м.,
прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696010 /свободен терен/ в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с
площ 1 652 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696011 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 5 837 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник и доилна сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696012 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 2 041 кв.м.,
прилежащ терен към хамбар и колиен кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 696008 /свободен терен/ в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с
площ 9 087 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 696013 в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с площ 884 кв.м.,
прилежащ терен към жилище.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 696014 /свободен терен/ в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с
площ 3 546 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:
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чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 158 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

234

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: кв. УПИ:

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900004 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 1 511
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Имот № 900012 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 932
кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900013 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 1 675
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900014 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 5 036
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Имот № 900015 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 932
кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Имот № 900016 в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 907 кв.м., прилежащ
терен към склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900017 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 6 223
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Имот № 900018 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 114
кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900019 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 36 485
Заповед № 157 / Дата:28.06.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900020 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 6 927
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900021 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 2 673
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 696015 /свободен терен/ в землището на с. Долно Белотинци с ЕКАТТЕ 03736 с
площ 3 382 кв.м.
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235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900003 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 1 643
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Имот № 900005 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 452
кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Имот № 900006 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 435
кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900007 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 1 517
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900008 /свободен терен/ в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 1 416
стопанисва, управлява и разпорежда
кв.м.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900009 в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 3 202 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към склад и КПП.
от Министъра на земеделието и
горите.

211

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: VІІІ-1419

УПИ VІІІ-1419 в кв. 87 по плана на гр. Вършец, представляващ застроен терен с обща
площ 6600 кв.м.
виж раздел 13!

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавнта
собственост

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана.
виж
раздел 13!

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - гр. Монтана

ПИ № 580 в кв. 20 по плана на кв. Боруна, гр. Лом, с обща площ /застр. и незастр./ - 815
кв.м., ведно с построените в него:
- Сграда помпена станция - застр. площ 32,85 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - МС,
постр. 1972 г.;
- Резервоар - 200 куб.м., масивна конструкция, построен 1925 г.;

231

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ПИ
580 по плана на кв.
Боруна кв. 20 УПИ:

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000215 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 1 136 кв.м.,
прилежащ терен към склад за отрови;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000217 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 9 606 кв.м.,
прилежащ терен към овчарник;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1532 /
13.08.2004

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000219 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 527 кв.м.,
прилежащ терен към гараж за селско-стопански машини;;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1533 /
13.08.2004

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000323 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 2 568 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1529 /
13.08.2004

№ 1530 /
13.08.2004

№ 1531 /
13.08.2004

с Решение № 2047/06.03.2000 г. на
Окръжен Съд Монтана по ф.д. №
2047/1991 г., вписано в Регистъра на
търговските дружества том 2, стр. 21,
парт. № 3.

№ 1534 /
13.08.2004

№ 1535 /
13.08.2004

№ 1536 /
13.08.2004

№ 1537 /
13.08.2004

№ 1538 /
13.08.2004

№ 1539 /
13.08.2004

№ 1540 /
13.08.2004

№ 1541 /
13.08.2004

№ 1516 /
13.08.2004

№ 1517 /
13.08.2004

№ 1542 /
13.08.2004

№ 1543 /
13.08.2004

№ 1544 /
13.08.2004

№ 1545 /
13.08.2004

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000324 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 11 847 кв.м.,
прилежащ терен към склад, два кантара, зърносушилня, ремонтна работилница, гараж, два
склада за зърно и склад към зърносушиля

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000325 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 556 кв.м.,
прилежащ терен към склад ГСМ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000326 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 1 346 кв.м.,
прилежащ терен към силажна яма;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000327 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 1 554 кв.м.,
прилежащ терен към площадка за резервни части за селскостопански машини;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000328 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 108 кв.м.,
прилежащ терен към два склада ГСМ и склад за резервни части;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000329 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 2 463 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000330 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 921 кв.м.,
прилежащ терен към свинарник;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000331 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 5 928 кв.м.,
прилежащ терен към конюшня и склад;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900010 в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 2 851 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към кравеферма - склад.
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "През
от ППЗСПЗЗ;
барата" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 900011 в землището на с. Златия с ЕКАТТЕ 31053 с площ 2 595 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към кравеферма - склад.
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000332 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 10 587 кв.м.;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000333 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 1 093 кв.м.,
прилежащ терен към автомивка и канал;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000335 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 482 кв.м.,
прилежащ терен към склад;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000336 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 7 455 кв.м.,
прилежащ терен към склад, ремонтна работилница, склад за отрови, канал и тоалетна;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

№ 1546 /
13.08.2004

№ 1547 /
30.08.2004

№ 1548 /
30.08.2004

№ 1549 /
30.08.2004

№ 1550 /
30.08.2004

№ 1551 /
30.08.2004

№ 1552 /
30.08.2004

№ 1553 /
30.08.2004

№ 1554 /
30.08.2004

№ 1555 /
30.08.2004

№ 1556 /
30.08.2004

№ 1557 /
02.09.2004

Имот № 000337 в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с площ 2 215 кв.м.,
прилежащ терен към три ветеринарни лечебници;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите.

Имот № 000316 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 653 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000208 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 4 205 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000206 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 17 757 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000207 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 55 017 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000211 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 3 467 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000212 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 4 867 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000313 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 4 105 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000314 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 4 607 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000315 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 4 194 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000317 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци с ЕКАТТЕ 16184, с
площ 301 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000289 /свободен терен/ в землището на с. Разград с ЕКАТТЕ 61707, с площ 51
796 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
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Имот № 000302 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 143 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000309 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 3 851 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000307 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 469 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000308 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 3 818 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000306 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 3 559 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000305 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 132 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000304 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 3 466 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

чл. 10, ал. 2, от
Монтана / Берковица /
Закона за народната
гр.Берковица / Адрес:
просвета, чл. 2, ал. 2,
ул. "Калето" № 2 кв.
т. 4 и чл. 68, ал. 1 от
27А УПИ: І
ЗДС

УПИ І в кв. 27А по плана на гр. Берковица с обща площ /застр. и незастр./ 5450 кв.м.,
ведно с построените в него сгради, както следва:
1. Сграда учебен корпус - застроена аплощ 1358 кв.м., /РЗП - 3530 кв.м./, състояща се от
сутерен, централна част на 3 етажа, полумасивна конструкция и 2-етажни крила /западно и
източно/ монолитна конструкция, година на постр. - 1963 г.
2. Склад /навес/ за дървен материал - 115 кв.м. /РЗП - 230 кв.м./, 1 ет., метална конструкция,
1970 г.;
продължава в раздел 13!

Правно основание: Имотът се
управлява от Лесотехническа
професионална гимназия - гр.
Берковица към Министерство на
земеделието и горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000303 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 151 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000205 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 1 574 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000300 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 2 615 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236
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Имот № 000299 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 944 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000298 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 3 725 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000280 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 1 232 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000294 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 268 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000295 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 9 446 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000296 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 16 093 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000297/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 20 702 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000260/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 2 979 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000253/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 3 489 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000243/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 3 057 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000241/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 5 910 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000239/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 4 333 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;
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Имот № 000235/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 6 375 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000210/свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 6 482 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000202 /свободен терен/ в землището на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм с
ЕКАТТЕ 16184, с площ 2 809 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
с.Трайково / Адрес:
кв. УПИ:

Имот № 000033 в землището на с. Трайково с ЕКАТТЕ 72940, с площ 54 583 кв.м.,
представляващ прилежащ терен на караулно, колиен кантар, столова, фуражна кухня, три
краварника, канцелария, два метални навеса, склад и хамбар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 156 / Дата:14.07.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 918008 /свободен стопански терен/ в землището на гр. Вълчедръм, общ.
Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543, с площ 1 111 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 918011 /свободен стопански терен/ в землището на гр. Вълчедръм, общ.
Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543, с площ 1 287 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 918013 /свободен стопански терен/ в землището на гр. Вълчедръм, общ.
Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543, с площ 1 235 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 918014 /свободен стопански терен/ в землището на гр. Вълчедръм, общ.
Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543, с площ 2 974 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 198 / Дата:12.09.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

219

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 918018 /свободен стопански терен/ в землището на гр. Вълчедръм, общ.
Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543, с площ 2 995 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

235

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Граф Игнатиев"
№ 1 кв. 127 УПИ: І

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

68, ал. 1 и чл. 2, ал. 2,
т. 2 от Закона за
държавната
собственост

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА:
4-ри етажна сграда - пл. № 729 в кв. 127, УПИ І по плана на гр. Монтана, със застроена
площ 430 кв.м., монолитна конструкция, построена 1969 г.

Правно основание: На основание чл.
14, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, имотът се управлява от
Министерство на правосъдието за
нуждите на Районен съд, Районна
прокуратура, Окръжен съд, Окръжна
прокуратура гр. Монтана.

№ 1591 /
06.10.2004

№ 1592 /
06.10.2004

№ 1593 /
19.10.2004

№ 1594 /
19.10.2004

238

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Граф Игнатиев"
№ 4, ж.б. "Вапцаров"
кв. 128 УПИ: ІІ

68, ал. 1 и чл. 2, ал. 2,
т. 2 от Закона за
"Банка ДСК", гр.
държавната
София
собственост

239

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
бул. "Мрамор" кв. 77
УПИ: ІІ

чл. 2, ал. 3 и 68, ал. 1
от Закона за
държавната
собственост

240

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. 98 УПИ:
VІІ

чл.2, ал. 3 и чл. 68, ал.
1 от ЗДС

241

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. 98 УПИ:
VІІІ

чл.2, ал. 3 и чл. 68, ал.
1 от ЗДС

Правно основание: На основание чл.
14, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, имотът се управлява от
в кв. 128, УПИ ІІ по плана на гр. Монтана, ул. "Граф Игнатиев" № 4, ж.б. "Вапцаров", етаж І Министерство на правосъдието за
с обща застроена площ от 422 кв.м., монолитна конструкция, построена 1968 г., както и
нуждите на Районен съд, Районна
съответните ид.ч. от общите части на сградата.
прокуратура, Окръжен съд, Окръжна
прокуратура гр. Монтана.
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА:

Тото-пункт:
Сграда - пл. № 924 в кв. 77, УПИ ІІ по плана на гр. Берковица, със застроена площ 72
кв.м., на един етаж, конструкция - МЖ, построена 1969 г.

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор град София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от
Закона за хазарта.

Урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 98 по плана на с. Долна Вереница с площ 609 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява Заповед № 204 / Дата:21.09.2005 от областен управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 98 по плана на с. Долна Вереница с площ 660 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява Заповед № 205 / Дата:21.09.2005 от областен управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД - ГР. СОФИЯ

№ 1595 /
19.10.2004

№ 1596 /
19.10.2004

№ 1597 /
19.10.2004

242

242

163Б

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост, във
връзка с чл. 8, ал. 4 от
Закона за пътищата

Монтана / Лом /
с.Трайково / Адрес:
площадка с ОК15ОК137-ОК138 по
плана на с. Трайково
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Имот № 000488 в землището на с. Николово, община Монтана с обща площ 1485 кв.м.,
ведно с построените в него сгради:
1. Сграда АГРС "Монтана" / автоматична газоразпределителна станция/ - застр. площ 39
кв.м., на един етаж, метална конструкция, построена 1989 г.
2. Сграда за котелно - застр. площ 13,8 кв.м., 1 ет., метална конструкция, 1991 г.

на основание Решение №№ КЗ22/25.10.1988 г. и КЗ-3/18.05.1998 г. на
Комисия за земята, Протокол /обр. 16/
от 06.07.1989 г., с Решение от
29.06.1993 г. на Софийски градски съд
по ф.д. № 1371/1990 г., том 147, стр. 2,
парт. № 10295 по Ргистъра за
търговски дружества.

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД - ГР. СОФИЯ

Имот № 000823 в землището на с. Николово, община Монтана с обща площ 1028 кв.м.,
представляващ път до автоматична газоразпределителна станция - Монтана

ТП 6 с. Трайково:
Застроен под сграда трафопост терен от 7,00 кв.м.
виж раздел 13!

на основание Решение №№ КЗ22/25.10.1988 г. на Комисия за земята,
с Решение от 29.06.1993 г. на
Софийски градски съд по ф.д. №
1371/1990 г., том 147, стр. 2, парт. №
10295 по Ргистъра за търговски
дружества.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1598 /
19.10.2004

№ 1599 /
19.10.2004

№ 1600 /
19.10.2004

№ 1601 /
19.10.2004

№ 1607 /
19.10.2004

№ 1606 /
19.10.2004

163Б

163Б

163Б

1163Б

163Б

163Б

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Лом /
от Правилника за
с.Сливата / Адрес: кв. прилагане на Закона
12 УПИ: І
за държавната
собственост

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: кв. 97 УПИ:
ІV

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: до
кръстовище, при
ОК28 по плана на с.
Сталийска махала кв.
12 УПИ:

Монтана / Лом /
с.Станево / Адрес:
улица с ОК123ОК126а по плана на с.
Станево кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. 14 УПИ: І-149

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. 66 УПИ: VІ-409

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 1 с. Сливата:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр. площ
9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1960 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП 5 с. Сталийска махала:
Застроен със сграда трафопост терен с обща площ 18,40 кв.м.
виж раздел 13!

ТП 6 с. Сталийска махала:
Застроен под сграда трафопост терен от 12,20 кв.м.
виж раздел 13!

ТП 2 с. Станево:
Сграда трафопост със застроена площ 10 кв.м., конструкция-монолитна, на 1 етаж, постр.
1961 г., състояща се от 1 бр. помещение.

ТП 3 с. Ковачица:
Терен с обща площ 9,60 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост със
застроена площ 9,60 кв.м., конструкция-монолитна, на 1 етаж, постр. 1960 г., състояща се от
1 бр. помещение.
виж раздел 13!

ТП 2 с. Ковачица:
Терен с обща площ 9,60 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост със
застроена площ 9,60 кв.м., конструкция-монолитна, на 1 етаж, постр. 1960 г., състояща се от
1 бр. помещение.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1605 /
19.10.2004

№ 1604 /
19.10.2004

№ 1603 /
19.10.2004

№ 1610 /
19.10.2004

№ 1609 /
19.10.2004

№ 1608 /
19.10.2004

163Б

163Б

163Б

163Б

163Б

163Б

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. 124 УПИ:

Монтана / Лом /
с.Станево / Адрес:
площад, до ОК58 по
плана на с. Станево
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Станево / Адрес:
площад с ОК158ОК169-ОК167-ОК168
по плана на с.
Станево кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
улица до кв. 64, до
ОК100 по плана на с.
Ковачица кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
площад с ОК185ОК186-ОК187-ОК188
по плана на с.
Ковачица кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. 104 УПИ: VІ-244

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП 1 с. Ковачица:
Сграда трафопост със застроена площ 10 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1960 г., състояща се от 1 бр. помещение.

ТП 5 с. Станево:
Застроен под сграда трафопост терен от 9,60 кв.м.
виж раздел 13!

ТП 4 с. Станево:
Застроен под сграда трафопост терен от 9кв.м.
виж раздел 13!

ТП 6 с. Ковачица:
Терен с обща площ 9,60 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост със
застроена площ 9,60 кв.м., конструкция-монолитна, на 1 етаж, постр. 1981 г., състояща се от
1 бр. помещение.

ТП 5 с. Ковачица:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена
площ 9 кв.м., конструкция-монолитна, на 1 етаж, постр. 1963 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13!

ТП 4 с. Ковачица:
Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена
площ 9 кв.м., конструкция-монолитна, на 1 етаж, постр. 1960 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 с. Станево:

№ 1602 /
19.10.2004

№ 1611 /
28.10.2004

№ 1626 /
28.10.2004

№ 1625 /
28.10.2004

№ 1624 /
28.10.2004

№ 1623 /
28.10.2004

163Б

Монтана / Лом /
с.Станево / Адрес: до
улица с ОК107-ОК108
по плана на с.
Станево кв. 48 УПИ:

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
от Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Терен с обща площ 9 кв.м., ведно с построената върху него сградаа трафопост - застр.
площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1967 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13!

163Б

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 88 УПИ: І-1012
за държавната
собственост

Урегулиран поземлен имот УПИ І-1012 в кв. 88 по плана на гр. Берковица, с обща площ 396
кв.м., ведно с построените в него сгради, както следва:
1. Административна сграда - Район Берковица със застр. площ 121 кв.м., на 2 етажа,
монолитна конструкция, построена 1971 г., състояща се от:
- І-ви етаж: 2 бр. стаи, коридор, тоалетна, гараж и помещение от 28 кв.м. с отделен вход от
запад за трафопост "ТП 21";
продължава в раздел 13!

243

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
чл. 3, т. 4 от ЗДС и чл. Илия Иванов Томов от гр.
ул. "Точо Войвода" №
147, т. 6 от ППЗДС
Чипровци
56 кв. 15 УПИ: ХХ848

УПИ ХХ-848 в кв. 15 по плана на гр. Чипровци с обща площ /застр. и незастр./ - 238 кв.м.,
ведно с построените в него сгради:
- жилищна сграда - застр. площ 55 кв.м., етажност - 2 ет., конструкция - МЖ, построна 1946
г.;
- стопанска постройка - застр. площ 30 кв.м., етажност 1 ет., конструкция - ПМС, построена
1946 г.;
- навес със застроена площ 8 кв.м.

1163Б

163Б

163Б

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 18 УПИ: ІІ
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
гр.Берковица / Адрес:
прилагане на Закона
ж.к. "Заряница" кв. 2
за държавната
УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
гр.Берковица / Адрес:
прилагане на Закона
ж.к. "Заряница" кв. 6
за държавната
УПИ:
собственост

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП Раковица гр. Берковица:
Застроен терен от 54 кв.м.
виж раздел 13!

ТП 4 ж.к. "Заряница" гр. Берковица:
Застроен терен от 75 кв.м., представляващ ПИ № 2549 в кв. 2 по плана на гр. Берковица.
виж раздел 13!

ТП 3 ж.к. "Заряница" гр. Берковица:
Застроен терен от 57 кв.м., представляващ ПИ № 2573 в кв. 6 по плана на гр. Берковица,
ж.к. "Заряница".
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от Закона за държавната
Заповед № 132 / Дата:13.06.2005 собственост, имотът се управлява от
изцяло отписан;
Областен управител на област
Монтана.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1622 /
28.10.2004

№ 1621 /
28.10.2004

№ 1620 /
28.10.2004

163Б

163Б

163Б

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
гр.Берковица / Адрес:
прилагане на Закона
ж.к. "Заряница" кв. 8
за държавната
УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
гр.Берковица / Адрес:
прилагане на Закона
ж.к. "Заряница" кв. 9
за държавната
УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 95 УПИ: ІІ
за държавната
собственост

ТП 2 ж.к. "Заряница" гр. Берковица:
Застроен терен от 63 кв.м., представляващ ПИ № 2562 в кв. 8 по плана на гр. Берковица,
ж.к. "Заряница".
виж раздел 13!

ТП 1 ж.к. "Заряница" гр. Берковица:
Застроен терен от 57 кв.м., представляващ ПИ № 2582 в кв. 9 по плана на гр. Берковица,
ж.к. "Заряница".
виж раздел 13!

ТП 25А гр. Берковица:
Застроен терен от 82 кв.м

ТП 23 гр. Берковица:
№ 1619 /
28.10.2004

163Б

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 131 УПИ: І
за държавната
собственост

Терен с обща площ 60 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 60 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13!

ТП 17 гр. Берковица:
№ 1618 /
28.10.2004

163Б

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 86 УПИ: І
за държавната
собственост

Терен с обща площ 40 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 40 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1979 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13!

№ 1617 /
28.10.2004

163Б

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 80а УПИ: ІІ
за държавната
собственост

ТП 6 гр. Берковица:
Застроен терен от 52 кв.м.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1612 /
28.10.2004

№ 1613 /
28.10.2004

№ 1614 /
28.10.2004

№ 1616 /
28.10.2004

№ 1615 /
28.10.2004

№ 1627 /
28.10.2004

163?

163Б

163Б

163Б

163Б
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чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 49 УПИ: ХІІ
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
гр.Берковица / Адрес:
прилагане на Закона
ж.к. "Изгрев" кв. 1
за държавната
УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица / Правилника за
гр.Берковица / Адрес: прилагане на Закона
кв. 165 УПИ: І
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
гр.Берковица / Адрес:
прилагане на Закона
ж.к. "Изгрев" кв. 1
за държавната
УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
гр.Берковица / Адрес:
прилагане на Закона
ж.к. "Ленин" кв. 1
за държавната
УПИ:
собственост

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 26 гр. Берковица:
Застроен терен от 38 кв.м.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 1 "Ленин" гр. Берковица:
Застроен терен от 57 кв.м., представляващ ПИ № 2527 в кв. 1 по плана на гр. Берковица.
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 2 гр. Берковица:
Терен с обща площ 56 кв.м., ведно с построената върху него сграда трафопост - застр.
площ 56 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1966 г., състояща се от 1 бр.
помещение;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 4 "Ленин" гр. Берковица:
Застроен терен от 79 кв.м., представляващ ПИ № 2509 в кв. 1 по плана на гр. Берковица,
ж.к. "Изгрев".
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

ТП 3 "Ленин" гр. Берковица:
Застроен терен от 52 кв.м., представляващ ПИ № 2590 в кв. 1 по плана на гр. Берковица.
виж раздел 13!

Имот № 922007 в землището на гр. Вълчедръм, с ЕКАТТЕ 12543, с площ 5 269 кв.м.,
прилежащ терен на склад за работилница и преустроен навес за ССМ.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 211 / Дата:27.09.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1637 /
02.11.2004

№ 1638 /
02.11.2004

№ 1636 /
02.11.2004

№ 1635 /
02.11.2004

№ 1634 /
02.11.2004

245

245

245

245

245

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "Чинчин
за държавната
ливада" кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "ВЕЦ
за държавната
"Клисура" кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "Бучняк""
за държавната
кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "Бучняк""
за държавната
кв. УПИ:
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "Бучняк""
за държавната
кв. УПИ:
собственост

Правно основание: Имотът се
Имот № 212052 от ДГФ, попадащ в отдел/подотдел 204/е - широколистна гора в
управлява от НЕК "ЕАД землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 22 кв.м., представляващ стъпка на стълб "Предприятие мрежи високо
№ 27 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Имот № 071015 с площ 22 кв.м., представляващ стъпка на стълб № 28 на Електропровод
ВЛ 110 кv "Ком", в землището на с. Бързия, общ. Берковица, в това число от ДГФ:
отдел/подотдел: 204/с, площ: 0,011 дка - иглолистна гора.

Имот № 090066 в землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 25 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Имот № 090068 в землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 24 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Имот № 090067 в землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 23 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

№ 1633 /
02.11.2004

№ 1632 /
02.11.2004

№ 1631 /
02.11.2004

№ 1630 /
02.11.2004

№ 1629 /
02.11.2004

245

245

245

245

245

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Бързия / Адрес: в
прилагане на Закона
местността "Под
за държавната
могила" кв. УПИ:
собственост

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес: в
местността
"Каменитото" кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес: в
местността
"Каменитото" кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес: в
местността
"Меродиновото" кв.
УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Берковица /
Правилника за
с.Мездрея / Адрес: в
прилагане на Закона
местността
за държавната
"Раковица" кв. УПИ:
собственост

Имот № 013100 в землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 18 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Имот № 063018 в землището на с. Мездрея, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 11 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Имот № 063016 в землището на с. Мездрея, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 10 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Имот № 101004 в землището на с. Мездрея, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 7 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Имот № 068019 в землището на с. Мездрея, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 5 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

№ 1628 /
02.11.2004

№ 1640 /
19.11.2004

№ 1639 /
19.11.2004

№ 1641 /
26.11.2004

№ 1642 /
29.11.2004

№ 1645 /
29.11.2004

№ 1644 /
29.11.2004

№ 1643 /
29.11.2004

№ 1646 /
30.11.2004

245

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
в местността
"Кованлъка" кв.
УПИ:

246

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
кв. 28 УПИ: І-153 по ал. 1 от ЗДС;
плана на с. Крапчене

Уругулеран поземлен имот І-153 в кв. 28 по плана на с. Крапчене с площ 470 кв.м

192

Монтана / Берковица /
чл. 147, т. 9 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
в местността "Долна
от ЗГ;
кория" кв. УПИ:

Правно основание: Имотът се
Имот № 151009 от ДГФ, попадащ в отдел/подотдел: 135/д - иглолистна гора в землището на
управлява от Национално управление
гр. Берковица, област Монтана, с площ 250 кв.м, представляващ прилежащ терен към
на горите към МЗГ - Държавно
масивна едноетажна сграда "Чайна".
лесничейство - Берковица.

247

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала / чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
Адрес: кв. 55 УПИ: І- ал. 1 от ЗДС;
344

Уреголиран поземлен имот І-344 в кв. 55 по плана на с. Сталийска махала, представляващ
застроен терен с обща площ 800 кв.м

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява Заповед № 76 / Дата:22.03.2005 от областен управител на област с
изцяло отписан;
административен център гр. Монтана.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Имот № 219003 в землището на с. Сливовик с ЕКАТТЕ 67386, с плащ 15 775 кв.м,
прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 219012 в землището на с. Сливовик с ЕКАТТЕ 67386, с плащ 2 108 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към 1/2 свинарник.
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 219013 в землището на с. Сливовик с ЕКАТТЕ 67386, с плащ 8 478 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към краварник.
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Воево
от ППЗСПЗЗ;
кладенче" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 219007 в землището на с. Сливовик с ЕКАТТЕ 67386, с плащ 4 104 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към склад за фуражи.
от Министъра на земеделието и
горите.

248

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес: кв.
24 УПИ: ІV - 407

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед № 207/0912.1996
г. на Министъра на енергетиката и
енергийните ресурси, с Решение №
13/07.05.1997 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 29869/1991 г., т. 5, стр.
98, парт. № 196 в Регистъра за
търговски дружества.

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
чл. 1, ал. 1 от Закона
за имуществото на
БКП, БЗНС, ОФ,
ДКМС, Съюза на
активните борци
против фашизма и
капитализма и БПС

Имот № 056023 в землището на с. Мездрея, община Берковица, с площ 22 кв.м.,
представляващ стъпка на стълб № 1 на Електропровод ВЛ 110 кv "Ком".

Окръжен съвет на
УПИ ІV - 407 с площ 517 кв.м ведно с построените в него сгради:
Българските професионални едноетажна масивна сграда с мазе с обща ЗП 64 кв.м
съюзи Михайловград
две паянтови сгради с обща ЗП 71 кв.м

Правно основание: Имотът се
управлява от НЕК "ЕАД "Предприятие мрежи високо
напрежение" - гр. София Електропреносен район Монтана.

Правно основание: на основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от областен управител на област с
административен център град
Монтана.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 121 / Дата:25.05.2005 изцяло отписан;

Заповед № 45 / Дата:26.2.2008 г. изцяло отписан

Заповед № 98 / Дата:09.05.2006 изцяло отписан;

№ 1670 /
01.12.2004

№ 1669 /
01.12.2004

№ 1668 /
01.12.2004

№ 1667 /
01.12.2004

№ 1666 /
01.12.2004

№ 1665 /
01.12.2004

№ 1664 /
01.12.2004

№ 1663 /
01.12.2004

№ 1662 /
01.12.2004

№ 1661 /
01.12.2004

№ 1660 /
01.12.2004

№ 1659 /
01.12.2004

Имот № 000285 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 4 517 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000275 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 1 313 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000166 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 215 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000165 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 749 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000114 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 1 376 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000113 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 2 899 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000093 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 814 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000092 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 103 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000091 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 767 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000048 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 762 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000047 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 693 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000046 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 41 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:
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01.12.2004
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01.12.2004
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Имот № 000007 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 1112 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000004 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 643 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000306 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 2 375 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000006 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 1 234 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000518 в землището на с. Помеждин, с ЕКАТТЕ 57474, с плащ 1 224 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000517 в землището на с. Помеждин, с ЕКАТТЕ 57474, с плащ 2 375 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000209 в землището на с. Видлица, с ЕКАТТЕ 10999, с плащ 363 кв.м, прилежащ
терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000179 в землището на с. Видлица, с ЕКАТТЕ 10999, с плащ 78 кв.м, прилежащ
терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000105 в землището на с. Чемиш, с ЕКАТТЕ 80368, с плащ 1 110 кв.м, прилежащ
терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Чемиш / ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000102 в землището на с. Чемиш, с ЕКАТТЕ 80368, с плащ 2 158 кв.м, прилежащ
терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Чемиш / ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000071 в землището на с. Чемиш, с ЕКАТТЕ 80368, с плащ 5 561 кв.м, прилежащ
терен на овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Чемиш / ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000070 в землището на с. Чемиш, с ЕКАТТЕ 80368, с плащ 131 кв.м, прилежащ
терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

249

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Помеждин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

249

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Помеждин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

249

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Видлица ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

249

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Видлица ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Чемиш / ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;
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Имот № 000286 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 397 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000419 в землището на с. Каменна Рикса, с ЕКАТТЕ 35871, с плащ 1 067 кв.м,
прилежащ терен на селскостопански склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001852 в землището на гр. Вършец, с ЕКАТТЕ 12961, с площ 6 140 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 912006 в землището на гр. Вълчедръм с ЕКАТТЕ 12543, с площ 89 785 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000336 в землището на с. Георги Дамяново, с ЕКАТТЕ 14773, с площ 396 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000512 в землището на с. Георги Дамяново, с ЕКАТТЕ 14773, с площ 441 кв.м,
прилежащ терен на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

226

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Каменна
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Рикса / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Вършец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Иваново
от ППЗСПЗЗ;
поле" кв. УПИ:

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

162

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес: в
местността
"Помеждинска бара"
кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Гаганица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Грамаге"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000009 в землището на с. Гаганица, с ЕКАТТЕ 14297, с площ 3 310 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен на жилище за овчари и част от овчарник.
от Министъра на земеделието и
горите.

250

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил чл. 10 б, ал. 5 от
Геново / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 002007 в землището на с. Гаврил Геново, с ЕКАТТЕ 14283, с площ 1 236 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

250

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил чл. 10 б, ал. 5 от
Геново / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бапката" от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 049001 в землището на с. Гаврил Геново, с ЕКАТТЕ 14283, с площ 877 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

250

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил чл. 10 б, ал. 5 от
Геново / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Пчелина" от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 438001 в землището на с. Гаврил Геново, с ЕКАТТЕ 14283, с площ 1 305 кв.м,
прилежащ терен на овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

250

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил чл. 10 б, ал. 5 от
Геново / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стублата" кв. УПИ:

Имот № 468001 в землището на с. Гаврил Геново, с ЕКАТТЕ 14283, с площ 624 кв.м,
прилежащ терен на овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № 197 / Дата:12.09.2005 изцяло отписан;

Заповед № ДС-14-15-(2) /
Дата:7.4.2016 г. ч.- изцяло отписан

№ 1678 /
03.12.2004

№ 1683 /
03.12.2004

№ 1684 /
03.12.2004

№ 1685 /
03.12.2004

№ 1689 /
03.12.2004

№ 1688 /
03.12.2004

№ 1687 /
03.12.2004

№ 1686 /
03.12.2004

№ 1696 /
03.12.2004

№ 1695 /
03.12.2004

№ 1694 /
03.12.2004

162

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Георги
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Дамяново / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

250

Монтана / Георги
Дамяново / с.Гаврил
Геново / Адрес: кв.
УПИ:

250

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Еловица ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

250

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Еловица ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Лицето" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливаге" кв. УПИ:

250

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Еловица ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000260 в землището на с. Георги Дамяново, с ЕКАТТЕ 14773, с площ 664 кв.м,
прилежащ терен на склад за препарати за растителна защита.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 200001 в землището на с. Гаврил Геново, с ЕКАТТЕ 14283, с площ 23 712 кв.м,
прилежащ терен на 2 бр. навеси и бензиностанция.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000161 в землището на с. Еловица, с ЕКАТТЕ 27348, с площ 142 кв.м, прилежащ
терен на сграда за гледачи.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000390 в землището на с. Еловица, с ЕКАТТЕ 27348, с площ 120 кв.м, прилежащ
терен на овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000315 в землището на с. Говежда, с ЕКАТТЕ 15299, с площ 3 780
прилежащ терен на овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

кв.м,

Имот № 000846 в землището на с. Говежда, с ЕКАТТЕ 15299, с площ 1 973 кв.м,
прилежащ терен на мандра.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000389 в землището на с. Еловица, с ЕКАТТЕ 27348, с площ 388 кв.м, прилежащ
терен на овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

250

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Еловица ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000391 в землището на с. Еловица, с ЕКАТТЕ 27348, с площ 718 кв.м, прилежащ
терен на овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Превала / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Ширина"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 000002 в землището на с. Превала, с ЕКАТТЕ 58116, с площ 25 403 кв.м,
прилежащ терен на битова сграда, гараж, хамбар, царевичен кош, ГСМ, колиен кантар и 2
бр. жилища.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

140

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Мартиново / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Долни
от ППЗСПЗЗ;
Райков рът" кв. УПИ:

Имот № 000282 в землището на с. Мартиново, с ЕКАТТЕ 47353, с площ 10 485
прилежащ терен на битова сграда, краварник, плевня и склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

140

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Страната" кв. УПИ:

Имот № 000185 в землището на с. Бели мел, с ЕКАТТЕ 03469, с площ 3 618
прилежащ терен на овчарник и битова сграда.

кв.м,

кв.м,

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1693 /
03.12.2004

№ 1692 /
03.12.2004

№ 1691 /
03.12.2004

№ 1690 /
03.12.2004

№ 1701 /
03.12.2004

№ 1700 /
03.12.2004

№ 1699 /
03.12.2004

№ 1698 /
03.12.2004

№ 1697 /
03.12.2004

№ 1708 /
03.12.2004

№ 1707 /
03.12.2004

213

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: в
местността "Камик"
кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Речище" кв. УПИ:

149

Монтана / Георги
Дамяново / с.Говежда чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Бракьов брод" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

149

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Говежда
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Лицето" кв. УПИ:

Имот № 000316 в землището на с. Говежда, с ЕКАТТЕ 15299, с площ 778
терен на овцеферма.

110

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чешмички дол" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000247 в землището на с. Митровци, с ЕКАТТЕ 48475, с площ 2 200 кв.м,
прилежащ терен
на битова сграда, овчарник и навес за овце.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Митровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Селището" кв. УПИ:

Имот № 000546 в землището на с. Митровци, с ЕКАТТЕ 48475, с площ 5 320 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Митровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Селището" кв. УПИ:

Имот № 000545 в землището на с. Митровци, с ЕКАТТЕ 48475, с площ 49 кв.м, свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Митровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Селището" кв. УПИ:

Имот № 000543 в землището на с. Митровци, с ЕКАТТЕ 48475, с площ 21 061 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Превала / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Ширина"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 000003 в землището на с. Превала, с ЕКАТТЕ 58116, с площ 8 727
прилежащ терен на краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Златия"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000170 в землището на с. Дълги дел, с ЕКАТТЕ 24534, с площ 206
прилежащ терен на мандра.

Имот № 061081 в землището на с. Говежда, с ЕКАТТЕ 15299, с площ 304
терен на овцеферма.

Имот № 062094 в землището на с. Говежда, с ЕКАТТЕ 15299, с площ 2 674
прилежащ терен на бригаден стан.

кв.м,

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

кв.м,

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 270 / Дата:20.09.2006 изцяло отписан;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

кв.м,

Имот № 212005 в землището на с. Расово, с ЕКАТТЕ 62222, с площ 1 495 кв.м, прилежащ
терен към склад за отрови.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000452 в землището на с. Расово, с ЕКАТТЕ 62222, с площ 2 220 кв.м, прилежащ
терен към сондажни кладенци за минерален извор.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 230 / Дата:10.12.2007 г. изцяло отписан

№ 1706 /
03.12.2004

№ 1705 /
03.12.2004

№ 1704 /
03.12.2004

№ 1703 /
03.12.2004

№ 1702 /
03.12.2004

№ 1712 /
03.12.2004

№ 1711 /
03.12.2004

№ 1710 /
03.12.2004

№ 1709 /
03.12.2004

№ 1715 /
10.12.2004

№ 1714 /
10.12.2004

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Краището" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000451 в землището на с. Расово, с ЕКАТТЕ 62222, с площ 14 156 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към асфалтова площадка.
от Министъра на земеделието и
горите.

146

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Равна / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Червенци" кв. УПИ:

Имот № 008157 в землището на с. Равна, с ЕКАТТЕ 61090, с площ 7 349 кв.м, прилежащ
терен
на краварник, воловарник , занаятчийска работилница и сеновал.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

146

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Големото равнище" от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 064006 в землището на с. Горна Лука, с ЕКАТТЕ 16300, с площ 1 597 кв.м,
прилежащ терен
към овчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

110

Монтана / Чипровци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Челюстница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000288 в землището на с. Челюстница, с ЕКАТТЕ 80354, с площ 1 518 кв.м,
прилежащ терен
на изкупвателен пункт и битова сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

110

Монтана / Чипровци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Челюстница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000338 в землището на с. Челюстница, с ЕКАТТЕ 80354, с площ 22 360 кв.м,
прилежащ терен
на склад - работилница, автокантар и телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 000269 в землището на с. Расово, с ЕКАТТЕ 62222, с площ 163 кв.м, прилежащ
терен на помпена станция.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

Имот № 000368 в землището на с. Расово, с ЕКАТТЕ 62222, с площ 1 342 кв.м, прилежащ
терен на помпена станция.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 212004 в землището на с. Расово, с ЕКАТТЕ 62222, с площ 1 253 кв.м, прилежащ
терен към навес.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 212002 в землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, с площ 2 808 кв.м, прилежащ
терен на навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000010 в землището на с. Ерден с ЕКАТТЕ 27557 с площ 3600 кв.м, прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 241 / Дата:14.11.2005 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000009 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 300 кв.м., прилежащ
терен към мандра.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 32 / Дата:07.02.2006 изцяло отписан;

№ 1713 /
10.12.2004

№ 1716 /
10.12.2004

№ 1717 /
10.12.2004

№ 1722 /
10.12.2004

№ 1721 /
10.12.2004

№ 1723 /
10.12.2004

№ 1718 /
10.12.2004

№ 1720 /
10.12.2004

№ 1719 /
10.12.2004

№ 1724 /
10.12.2004

№ 1726 /
10.12.2004

№ 1725 /
10.12.2004

Имот № 000004 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1 065 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000701 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1 848 кв.м., прилежащ
терен към краварник.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000907 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 6044 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972006 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 992 кв.м., прилежащ
терен към склад.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972004 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 3 732 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972007 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 477 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972001 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 947 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972003 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 2 246 кв.м., прилежащ
терен към силажна яма.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 347 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

Имот № 972002 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 952 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 346 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 972008 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 424 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 972010 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 937 кв.м., прилежащ
терен към ремонтна работилница.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 972009 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 831 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 972011 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1 657 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972019 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 735 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 345 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

Имот № 972018 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1 248 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 343 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

Имот № 972013 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 920 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № ДС-14-31-/3/ /
Дата:2.12.2015 г. ч.- изцяло отписан

Имот № 972012 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 382 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972016 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 300 кв.м., прилежащ
терен към масивно жилище.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-81 /
Дата:23.12.2011 г. - изцяло отписан

Имот № 972015 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 483 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № ДС-14-31-/2/ /
Дата:2.12.2015 г. ч.- изцяло отписан

Имот № 972014 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 3 182 кв.м., прилежащ
терен към склад.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № РД-14-80 /
Дата:23.12.2011 г. - изцяло отписан

Имот № 972022 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 3 889 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 972021 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 2 027 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 972020 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 930 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 972033 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1428 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1727 /
10.12.2004

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 1734 /
10.12.2004

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 1733 /
10.12.2004

№ 1729 /
10.12.2004

№ 1728 /
10.12.2004

№ 1732 /
10.12.2004

№ 1731 /
10.12.2004

№ 1730 /
10.12.2004

№ 1737 /
10.12.2004

№ 1736 /
10.12.2004

№ 1735 /
10.12.2004

№ 1747 /
10.12.2004

№ 1746 /
10.12.2004

№ 1745 /
10.12.2004

№ 1744 /
10.12.2004

№ 1743 /
10.12.2004

№ 1742 /
10.12.2004

№ 1741 /
10.12.2004

№ 1740 /
10.12.2004

№ 1739 /
10.12.2004

№ 1738 /
10.12.2004

№ 1748 /
15.12.2004

№ 1749 /
15.12.2004

Имот № 972032 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 3 359 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972031 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 4 219 кв.м., прилежащ
терен към краварник.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972030 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 4 120 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972029 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 3 983 кв.м., прилежащ
терен към краварник.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972028 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 948 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 972027 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1 058 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 341 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

Имот № 972026 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1 318 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 342 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

Имот № 972024 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 1 906 кв.м., прилежащ
терен към навес и тракторен стан.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 340 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

Имот № 972023 в землището на с. Ерден, с ЕКАТТЕ 27557, с площ 669 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание на
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 344 / Дата:28.11.2006 изцяло отписан;

170

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Якимово /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Дългоделци / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

Имот № 091007 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 1 119 кв.м,
прилежащ терен към сграда на полевъдна бригада.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 117 / Дата:25.05.2005 изцяло отписан;

170

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Якимово /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Дългоделци / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

Имот № 091008 в землището на с. Дългоделци с ЕКАТТЕ 24551, с площ 8 772 кв.м,
прилежащ терен към асфалтова площадка.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 117 / Дата:25.05.2005 изцяло отписан;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

199

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Ерден ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 1751 /
20.12.2004

№ 1750 /
20.12.2004

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
ПИ № 3748 по плана
ППЗДС;
на гр. Монтана кв. 93
УПИ:

180

Монтана / Георги
Дамяново /
с.Копиловци / Адрес: чл. 147, т. 9 от
имот № 000910, отдел ППЗДС и чл. 7, ал. 4
96, подотдел "а2", в
от ЗГ;
местността "Малина
река" кв. УПИ:

Складова база:
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

ПИ № 3748 в кв. 93 по плана на гр. Монтана, кв. Мала Кутловица, с обща площ 1977 кв.м,
ведно с построената в него едноетажна сграда - склад със застроена площ 216 кв.м,
сглобяема стоманобетонова конструкция, построена 1969 г., състояща се от 2 бр.
помещения.

Имот № 000910 с площ 500 кв.м в землището на с. Копиловци, отдел 96, подотдел "а2"

Правно основание: На основание чл.
24, ал. 1 от Закона за горите, имотът се
Заповед № 203 / Дата:21.09.2005 управлява от Държавно лесничейство изцяло отписан;
с. Говежда към Министерство на
земеделието и горите.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 1752 /
20.12.2004

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

1. Районна диспечерска служба /РДС/ - целият ІІ-ри етаж от 4-ет. административна сграда на
Ел. подстанция "Жеравица" със застроена площ 122 кв.м, конструкция - МЖ, постр. 1984 г.,
2. МТУ - три помещения обособени в самостоятелен обект с обща застроена площ 52 кв.м
/мрежово телеуправление/, от масивна едноетажна сграда, цялата със ЗП-109 кв.м;
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 1753 /
20.12.2004

№ 1754 /
20.12.2004

163

163

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
кв. 329 УПИ: ІІІ по
ППЗДС;
плана на гр. Монтана

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: между улица с
ОК143 - ОК144 ОК128 и улица с
ОК203 - ОК126 чл. 148, ал. 1 от
ОК127 по плана на
ППЗДС;
селото.

Работилница:
Масивна едноетажна сграда със застроена площ 270 кв.м построена 1965 г., състояща се от
канцелария, 3 бр. гаражни клетки и трансформаторна работилница.

ТП 1 с. Долно Белотинци:
Терен с обща площ 9 кв.м,, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена
площ 6,25 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1959 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

№ 1755 /
20.12.2004

163

Монтана / Монтана /
с.Долно Белотинци /
Адрес: до кв. 39, в
улица с ОК48 - ОК49
по плана на с. Долно
чл. 148, ал. 1 от
Белотинци.
ППЗДС;

№ 1758 /
20.12.2004

№ 1757 /
20.12.2004

163

163

163

Монтана / Монтана /
с.Войници / Адрес:
виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 от
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 29 ППЗДС;
УПИ: І-65 по плана на
с. Войници

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 от
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 21
ППЗДС;
УПИ: XІV-568 по
плана на с. Доктор
Йосифово

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
улица до ПИ № 234
по плана на с.
Безденица

163

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
ПИ № 318 в УПИ VІ,
кв. 22 по плана на с.
чл. 148, ал. 1 от
Николово
ППЗДС;
виж раздел
13/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

Терен от 9 кв.м,, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1977 г., състояща се от 1 бр. помещение.

ТП 1 с. Войници:
Терен с обща площ 9 кв.м,, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена
площ 6,3 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 2 с. Доктор Йосифово:
Сграда трафопост със застроена площ 10,90 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж,
построена 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

ТП 1 с. Безденица:

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

№ 1761 /
20.12.2004

ТП 2 с. Долно Белотинци:

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

виж раздел 13
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

№ 1756 /
20.12.2004

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН

Терен с обща площ 9 кв.м,, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена
площ 7,8 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958 г., състояща се от 1 бр.
помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 1 с. Николово:
Терен от 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1979 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН

№ 1759 /
20.12.2004

№ 1760 /
20.12.2004

163

163

Монтана / Монтана /
с.Клисурица / Адрес:
виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 от
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 53 ППЗДС;
УПИ: І-211 по плана
на с. Клисурица

Монтана / Монтана /
с.Винище / Адрес: в
улица между р.
Брусовица, кв. 43 и
кв. 54 по плана на с.
Винище

№ 1762 /
20.12.2004

163

163

Терен от 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1962 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 2 с. Винище:
чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

виж раздел
13/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

№ 1763 /
20.12.2004

ТП 1 с. Клисурица:

Терен от 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1982 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес:
виж раздел 13
чл. 148, ал. 1 от
/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв. 29 ППЗДС;
УПИ: ІX-145 по плана
на селото

Монтана / Монтана /
с.Трифоново / Адрес:
кръстовище между
ПИ №№ 18, 15, 58 и
55 по плана на с.
чл. 148, ал. 1 от
Трифоново
ППЗДС;
виж раздел
13/ЗАБЕЛЕЖКИ/ кв.
УПИ:

ТП 1 с. Крапчене:
Сграда трафопост със застроена площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1979 г., състояща се от 1 бр. помещения;

виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" АЕД - ГР. ПЛЕВЕН
ТП 1 с. Трифоново:
Терен от 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост - застроена площ 9 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1979 г., състояща се от 1 бр. помещение.
виж раздел 13 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт № 350.

ПОЧИВНА СТНАЦИЯ:

№ 1764 /
20.12.2004

251

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 73 УПИ: VІІ по
плана на града

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

УПИ VІІ в кв. 73 по плана на гр. Вършец с обща площ 4300 кв.м, ведно с построените в него
сгради:
1. Сграда построена 1975 г., конструкция - МсбЖ, състояща се от 3 бр. свързани помежду си
блока:
а) 6-етажен блок със застр. площ 250 кв.м: 43 бр. стаи, 5бр. апартаменти и 4 бр. канцеларии;
б) 2-ет. блок със ЗП - 190 кв.м: І-ви етаж - рецепция с дневен бар, ІІ-ри етаж - столова;
в) 2-ет. блок със ЗП - 120 кв.м: І-ви етаж - складове, ІІ- ри етаж - кухня;
2. Три бр. апартаменти, с обща застроена площ 150 кв.м, всеки обособен в самостоятелна 1етажна сграда, конструкция - МЖ, постр. 1975 г.
3. Масивна сграда: трафопост и гараж - застроена площ 140 кв.м, на 1 етаж, построена 1980
г.

"ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ" ЕАД - ГР. СОФИЯ
на основание Разпореждане на МС №
51/ 29.06.1994 г., с Решение от
11.08.1994 г. на Софийски градски съд
по ф.д. № 14661/1990 г., том 11, стр.
283, парт. № 619.

№ 1785 /
23.12.2004

№ 1784 /
23.12.2004

№ 1783 /
23.12.2004

№ 1782 /
23.12.2004

№ 1781 /
23.12.2004

№ 1780 /
23.12.2004

№ 1779 /
23.12.2004

№ 1778 /
23.12.2004

№ 1777 /
23.12.2004

№ 1776 /
23.12.2004

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345001 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 8 916 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345002 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 8 965 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 343020 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 1 674 кв.м,
прилежащ терен към хангар за ССМ.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 343014 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 289 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към портал.
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 343013 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 407 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към склад.
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 343011 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 3 342 кв.м,
прилежащ терен към хангар за ССМ.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 343007 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 2 369 кв.м,
прилежащ терен към ГСМ, състоящ се от цистерни, склад пункт за ГСМ и нафтостанция.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 343006 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 3 954 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 343003 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 1 757 кв.м,
прилежащ терен към ГСМ.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 343002 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 8 385 кв.м,
прилежащ терен към хангар за ССМ.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 36 / Дата:13.2.2008 г. изцяло отписан

№ 1775 /
23.12.2004

№ 1774 /
23.12.2004

№ 1773 /
23.12.2004

№ 1772 /
23.12.2004

№ 1771 /
23.12.2004

№ 1770 /
23.12.2004

№ 1769 /
23.12.2004

№ 1768 /
23.12.2004

№ 1767 /
23.12.2004

№ 1766 /
23.12.2004

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Чирипните" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 343001 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 3 941 кв.м,
прилежащ терен към склад за резервни части.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 340016 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 11 720 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № ДС-06-2 / Дата:18.2.2019
г. ч.- изцяло отписан

Имот № 340009 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 7 202 кв.м,
прилежащ терен към обор.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 176 / Дата:06.07.2006 изцяло отписан;

Имот № 340007 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 10 590 кв.м,
свободен стопаски терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 340006 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 9 361 кв.м,
прилежащ терен към свинарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 340005 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 2 029 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 340004 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 8 402 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 340003 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 5 458 кв.м,
прилежащ терен към навес.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 340002 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 1 939 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 340001 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 860 кв.м,
прилежащ терен към кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1765 /
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№ 1788 /
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№ 1794 /
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237

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
ул. "Ашиклар" № 20
ПИ № 03928.507.346
по кадастр. карта на
гр . Берковица,
включени в УПИ ІІ,
кв. 69 по плана на
града кв. 69 - по плана
на града УПИ: ІІ

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345005 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 797 кв.м, свободен
стопански терен.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 345011 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 1 796 кв.м, свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345010 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 14 539 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 345009 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 6 659 кв.м, свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 345008 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 6 872 кв.м, свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345007 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 1 190 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345006 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 3 334 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345003 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 9 125 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 68, ал. 1 от Закона
за държавната
собственост и чл. 10,
ал. 2 от Закона за
народната просвета;

ПИ № 03928.507.346 по кадастралната карта на гр. Берковица с обща площ 14241,30 кв.м,
ведно с построените в него сгради, както следва:
1. Училищна сграда с общежитие и стол за хранене със застр. площ 610 кв.м /РЗП - 2050
кв.м/, конструкция - МжбЖ, на 3 ет. и тавански етаж със застр. площ 220 кв.м, построена
1951 г., реконстр. 1973 г.
2. Работилница по общометална практика - 275 кв.м, 1 ет., ПМС, 1976 г.;
3. Работилница па механизация - 180 кв.м, 1 ет., метална конструкция, 1985 г.;
4. Хале за ПМС - 270 кв.м, 1 ет. метална конструкция, 1981 г.;
5. Навеси - 2 бр., всеки със застроена площ 95 кв.м, на 1 етаж, метална конструкция, 1994 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от Лесотехническа
професионална гимназия - гр.
Берковица към Министерство на
земеделието и горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
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№ 1797 /
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23.12.2004
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23.12.2004

№ 1802 /
30.12.2004

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345004 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 331 кв.м, свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345017 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 519 кв.м, свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345016 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 487 кв.м, свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345015 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 24 447 кв.м,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 345014 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 1 857 кв.м, свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 345013 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 652 кв.м, свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 345012 в землището на с. Медковец, с ЕКАТТЕ 47593, с площ 2 522 кв.м, свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Козоровец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

252

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. 86 УПИ: І

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

Имот № 345018 в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ 47593, с площ 1 053 кв.м.,
свободен стопански терен.

Сграда със застроена площ 116 кв.м., конструкция - МЖ, етажност - 1 ет. и мазе с площ
16,32 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, имотът се управлява от
Областен управител на област
Монтана.
виж раздел 13!

№ 1803 /
30.12.2004

№ 1804 /
03.01.2005

№ 1805 /
03.01.2005

№ 1806 /
03.01.2005

№ 1807 /
03.01.2005

№ 1808 /
03.01.2005

№ 1809 /
03.01.2005

№ 1844 /
03.01.2005

№ 1845 /
03.01.2005

№ 1846 /
03.01.2005

№ 1847 /
03.01.2005

Ветеринарна лечебница с. Бели мел:
1. Ветеринарна лечебница - масивна 2-етажна сграда с РЗП-286 кв.м., постр. 1986 г.,
състояща се от:
- І-ви ет. - застроена площ 154,70 кв.м.: лечебна зала, склад, коридор, склад лекарства, стая,
ССП "Родопа" - Бели мел
коридор, кабинет и санитарен възел с предверие;
- ІІ-ри ет. - 77,30 кв.м.: 3 бр. стаи, коридор и санитарен възел с предверие;
2. Прилежащия към сградата терен, представляващ имот № 274053 в землище с. Бели мел с
обща площ 994 кв.м.;

Правно основание: На основание
Заповед № 47/09.06.1986 г. на МЗГ,
Акт за приемане и предаване на
основни средства от 22.06.1986 г. и
чл. 2 и чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992
г., имотът се управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

184

Монтана / Чипровци /
с.Бели мел / Адрес: в
чл. 68, ал. 2, чл. 2, ал.
местността
2, т. 2 от ЗДС
"Градиняка" кв.
УПИ:

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000287 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 1 912 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000290 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 1 230 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000291 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 1 176 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000728 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 333 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000729 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 251 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000285 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 4 439 кв.м.,
прилежащ терен към трафопост.

Имот № 000288 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 936 кв.м., свободен
стопански терен.

Имот № 000289 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 484 кв.м., свободен
стопански терен.

Имот № 000737 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 878 кв.м., свободен
стопански терен.

Имот № 000730 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 12 503 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
№ 1848 /
03.01.2005

№ 1849 /
03.01.2005

№ 1850 /
03.01.2005

№ 1851 /
03.01.2005

№ 1852 /
03.01.2005

163В

163В

163В

163В

163В

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Монтана / Правилника за
гр.Монтана / Адрес: прилагане на Закона
кв. 333 УПИ: ІV-3005 за държавната
собственост

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 329 УПИ: ІІ-5389

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 138а УПИ: ХІ

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 54 УПИ: І

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 54 УПИ: V

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

ТП "Детска ясла 2":
Сграда трафопост със застроена площ 38 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1978 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП "кв. 199":
УПИ ІІ-3589 в кв. 329 по плана на гр. Монтана с обща площ 94 кв.м., ведно с построената
в него сграда трафопост ПИ № 5389 със застроена площ 47 кв.м., конструкция - монолитна,
на 1 етаж, постр. 1982 г., състояща се от 1 бр. помещение;

ТП "Митко Палаузов":
Терен от 32 кв.м.,ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 32
кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1977 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП "Парчевич":
Сграда трафопост със застроена площ 38 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж,
постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

ТП "Лика Рачин":
Сграда трафопост със застроена площ 36 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж,
постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

№ 1853 /
03.01.2005

№ 1854 /
03.01.2005

163В

163В

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 338 УПИ: ХХVІІІ

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
гр.Бойчиновци /
за държавната
Адрес: кв. 62 УПИ: І
собственост

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

ТП "Заводски строежи":

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Застроен терен с обща площ 91 кв.м., представляващ УПИ ХХVІІІ в кв. 338 по плана на
гр. Монтана.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

ТП "Поправителен дом":

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Сграда трафопост със застроена площ 9 кв.м., конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1965 г., състояща се от 1 бр. помещение;
виж раздел 13!

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН" ЕАД - ГР. ПЛЕВЕН

ТП " 2 с. Лехчево:
№ 1855 /
03.01.2005

№ 1856 /
03.01.2005

№ 1857 /
03.01.2005

№ 1858 /
03.01.2005

№ 1859 /
03.01.2005

163В

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана /
от Правилника за
Бойчиновци /
прилагане на Закона
с.Лехчево / Адрес: кв.
за държавната
69 УПИ: ІІІ
собственост

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

Застроен терен от 15 кв.м., представляващ част от УПИ ІІІ в кв. 69 по плана на с. Лехчево,
целият от 72 кв.м., ведно с построената в него сграда трафопост - застроена площ 12,2 кв.м.,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение;

Имот № 000009 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 3 230 кв.м.,
прилежащ терен към краварник.

Имот № 000010 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 1 282 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник.

Имот № 000022 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 729 кв.м.,
прилежащ терен към ремонтна работилница.

Имот № 000023 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 1 163 кв.м.,
прилежащ терен към сграда - фуражомелка.

на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Плевенски
Окръжен Съд по ф.д. № 833/2000 г.,
том,стр. 7/30, парт. № 350.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 180 / Дата:31.8.2007 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 250 / Дата:02.08.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 195 / Дата:16.7.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1860 /
03.01.2005

№ 1861 /
03.01.2005

№ 1862 /
03.01.2005

№ 1863 /
03.01.2005

№ 1864 /
03.01.2005

№ 1865 /
03.01.2005

№ 1866 /
03.01.2005

№ 1867 /
03.01.2005

№ 1868 /
03.01.2005

№ 1869 /
03.01.2005

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000030 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 72 кв.м., прилежащ стопанисва, управлява и разпорежда
терен към резервоар.
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000031 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 50 кв.м., прилежащ стопанисва, управлява и разпорежда
терен към трафопост.
от Министъра на земеделието и
горите.

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

Имот № 000024 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 2 649 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000025 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 1 594 кв.м.,
прилежащ терен към битова сграда и телчарник.

Имот № 000026 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 1 425 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник.

Имот № 000027 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 4 907 кв.м.,
прилежащ терен към масивна сграда и краварник.

Имот № 000028 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 4 603 кв.м.,
прилежащ терен към краварник и масивно жилище.

Имот № 000029 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 453 кв.м.,
прилежащ терен към битова сграда.

Имот № 000034 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 856 кв.м.,
прилежащ терен към склад.

Имот № 000035 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 2 313 кв.м.,
прилежащ терен към кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 197 / Дата:16.7.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 244 / Дата:05.9.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 196 / Дата:16.7.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 199 / Дата:16.7.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № ДС-14-33-(1) /
стопанисва, управлява и разпорежда
Дата:16.5.2012 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 200 / Дата:16.7.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 198 / Дата:16.7.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1870 /
03.01.2005

№ 1828 /
03.01.2005

№ 1810 /
03.01.2005

№ 1811 /
03.01.2005

№ 1812 /
03.01.2005

№ 1829 /
03.01.2005

№ 1830 /
03.01.2005

№ 1831 /
03.01.2005

№ 1832 /
03.01.2005

№ 1813 /
03.01.2005

№ 1814 /
03.01.2005

199

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
чл. 10 б, ал. 5 от
брод / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Стопански двор" кв.
УПИ:

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000292 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 1 527 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000293 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 1 318 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000346 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 1 703 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000183 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 1 529 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000373 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 3 399 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000375 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 3 238 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000036 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с площ 651 кв.м.,
прилежащ терен към склад.

Имот № 000179 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 22 529 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000185 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 24 329 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000210 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 15 088 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000214 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 53 341 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1815 /
03.01.2005

№ 1816 /
03.01.2005

№ 1817 /
03.01.2005

№ 1818 /
03.01.2005

№ 1819 /
03.01.2005

№ 1820 /
03.01.2005

№ 1821 /
03.01.2005

№ 1822 /
03.01.2005

№ 1823 /
03.01.2005

№ 1824 /
03.01.2005

№ 1825 /
03.01.2005

№ 1826 /
03.01.2005

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000440 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 3 226 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000445 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 796 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000447 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 3 074 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000468 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 6 387 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000475 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 4 405 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000481 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 5 506 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000483 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 5 324 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000548 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 6 451 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000157 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 3 507 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000166 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 22 337 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000170 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 265 кв.м., свободен
стопански терен.

Имот № 000172 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 18 189 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1827 /
03.01.2005

№ 1833 /
03.01.2005

№ 1834 /
03.01.2005

№ 1835 /
03.01.2005

№ 1836 /
03.01.2005

№ 1837 /
03.01.2005

№ 1838 /
03.01.2005

№ 1839 /
03.01.2005

№ 1840 /
03.01.2005

№ 1841 /
03.01.2005

№ 1842 /
03.01.2005

№ 1843 /
03.01.2005

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000178 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 133 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000731 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 8 674 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000733 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 113 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000734 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 157 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000735 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 738 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000736 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 2 288 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000221 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 19 258 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000228 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 37 052кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000284 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 16 989 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000594 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 84 кв.м., свободен
стопански терен.

Имот № 000230 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 19 554 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000732 в землището на с. Якимово с ЕКАТТЕ 87299, с площ 593 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1873 /
24.01.2005

№ 1872 /
24.01.2005

№ 1871 /
24.01.2005

№ 1874 /
26.01.2005

№ 1875 /
26.01.2005

№ 1876 /
26.01.2005

№ 1877 /
26.01.2005

№ 1878 /
26.01.2005

№ 1879 /
26.01.2005

чл. 147, т. 6 от
ППЗДС във връзка с
НА № 130, т. VІ, рег.
№ 13802, дело №
970/04 г., вписан в
Част от ІІ /втори/етаж/малко крило/ от четириетажна административна сграда с пл. № 606,
служба по
"Промишлено строителство- построена 1973 г., конструкция - МсБЖ, състояща се от пет стаи и сервизни помещения с
вписванията холдинг" ЕАД - гр. София
обща застроена площ 161 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на
Монтана - вх. рег. №
сградата и от правото на строеж.
5331 от 09.12.04 г.
под № 163, т. ХІV, д.
№ 3283, парт. книга:
том 6100 и чл. 2, ал. 2
т. 2 от ЗДС

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
околната среда и водите за нуждите на
Изпълнителна агенция по околна
среда.

254

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Юлиус Ирасек"
№ 4 кв. 106 УПИ: ІІ

253

чл. 2, ал. 3 от Закона
Монтана / Чипровци /
за държавната
с.Превала / Адрес: кв.
собственост и чл. 147,
УПИ:
т. 1 от ППЗДС

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
Имот № 000008 в землището на с. Превала, община Чипровци, представляващ застроен от Областния управител на област
терен с обща площ 14 699 кв.м.
Монтана.
виж
раздел 13!

253

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес: чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
в местността
чл. 147, т.1 от ППЗДС
"Врелото" кв. УПИ:

Имот № 096001 в землището на с. Горна Лука, община Чиправци, представляващ застроен
терен с обща площ 11 282 кв.м.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Почивна станция:
УПИ ІІІ-672 в кв. 41 по плана на гр. Вършец с обща площ 738 щв.м., ведно с построената в
него 2-етажна масивна жилищна сграда, постр. 1932 г. със застроена площ 90 кв.м. /РЗП-180
кв.м./, състояща се от:
- І-ви етаж - стая, коридор, дневна, кухня, склад и баня;
- ІІ-ри етаж - 4 бр. стаи, коридор и баня;

Правно основание: На основание НА
№ 11, том І, дело № 21/1977 г. за
покупко-продажба на недвижим имот
чрез ОБНС, издаден на 04.02.1977 г.
от Берковски районен съдия и чл. 2 и
чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992 г.,
имотът се управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ - РВМС - Монтана.

Оропсиме Киркорян Бени от
гр. София, Виолета
Керанова Татарова от гр.
чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
София и Димитра /Митка/
чл. 147, т. 6 от
Петрова Артинова от гр.
ППЗДС
Бяла Слатина, Врачански
окръг, съгласно НА № 11,
том І, дело № 21/1977 г.

Заповед № 95 / Дата:04.05.2006 изцяло отписан;

184

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 41 УПИ: ІІІ

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "До село"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Липница"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Камика""
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Над ЖП линия"" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000005 в землището на с. Сталийска махала, с ЕКАТТЕ 68672, с площ 4 529 кв.м., стопанисва, управлява и разпорежда
прилежащ терен към 4 бр. селскостопански сгради - краварници.
от Министъра на земеделието и
горите.

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Над ЖП линия"" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 06 / Дата:18.1.2008 г. Имот № 000010 в землището на с. Сталийска махала, с ЕКАТТЕ 68672, с площ 2 051 кв.м., стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
прилежащ терен към 4 бр. селскостопанска сграда - навес.
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000357 в землището на с. Ковачица с ЕКАТТЕ 37544, с площ 37 174 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 000365 в землището на с. Ковачица с ЕКАТТЕ 37544, с площ 39 339 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 056012 в землището на кв. Момин брод, с ЕКАТТЕ 99182, с площ 20 419 кв.м.,
прилежащ терен към кравеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 169 / Дата:07.7.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1880 /
26.01.2005

№ 1881 /
26.01.2005

№ 1883 /
26.01.2005

№ 1884 /
27.01.2005

№ 1885 /
27.01.2005

№ 1886 /
27.01.2005

№ 1887 /
27.01.2005

№ 1888 /
27.01.2005

№ 1889 /
27.01.2005

№ 1890 /
27.01.2005

№ 1891 /
27.01.2005

№ 1892 /
27.01.2005

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Над ЖП линия"" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 234 / Дата:31.10.2005 Имот № 000014 в землището на с. Сталийска махала, с ЕКАТТЕ 68672, с площ 3 590 кв.м., стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
прилежащ терен към селскостопанска сграда - телчарник.
от Министъра на земеделието и
горите.

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Над ЖП линия"" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 234 / Дата:31.10.2005 Имот № 000015 в землището на с. Сталийска махала, с ЕКАТТЕ 68672, с площ 5 149 кв.м., стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
прилежащ терен към 2 бр. селскостопански сгради - краварници.
от Министъра на земеделието и
горите.

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Над ЖП линия"" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 234 / Дата:31.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № ДС-14-81(3) /
Имот № 080006 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 2 910 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
Дата:06.12.2012 г. - изцяло отписан
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 080007 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 4 515 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

255

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 080008 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 4 332 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № ДС-14-19-/5/ /
Имот № 080013 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 3 757 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
Дата:19.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № ДС-14-19-/6/ /
стопанисва, управлява и разпорежда
Дата:19.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000029 в землището на с. Сталийска махала, с ЕКАТТЕ 68672, с площ 28 182
кв.м., прилежащ терен към тракторен стан - работилница и към селскостопанска сграда навес.

Имот № 080001 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 13 113 кв.м.,
прилежащ терен към силажни ями.

Имот № 080002 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 6 775 кв.м.,
прилежащ терен към силажни ями.

Имот № 080003 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 15 988 кв.м.,
свободен стопански терен.

Имот № 080014 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 2 179 кв.м.,
прилежащ терен към склад за зърно.

Имот № 080015 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 4 536 кв.м.,
прилежащ терен към свинарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1894 /
27.01.2005

№ 1895 /
27.01.2005

№ 1893 /
27.01.2005

№ 1949 /
28.01.2005

№ 1950 /
28.01.2005

№ 1936 /
28.01.2005

№ 1896 /
28.01.2005

№ 1897 /
28.01.2005

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 080017 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 4 337 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № ДС-14-81(4) /
Имот № 080023 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 3 476 кв.м., свободен стопанисва, управлява и разпорежда
Дата:06.12.2012 г. - изцяло отписан
стопански терен.
от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: в
местността "Край
село" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

156

256

Имот № 080016 в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607, с площ 3 350 кв.м, прилежащ
терен към свинарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 260 / Дата:07.12.2005 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 270032 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 346 кв.м, прилежащ
терен към караулно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 9 / Дата:16.01.2006 изцяло отписан;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 270034 в землището на с. Громшин с ЕКАТТЕ 17943, с площ 616 кв.м, прилежащ
терен към ГСМ и масивна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 10 / Дата:16.01.2006 изцяло отписан;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 916006 в землището на с. Громшин с ЕКАТТЕ 17943, с площ 4 964 кв.м, прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към краварник.
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 148, ал. 1 от
Монтана / Монтана /
Правилника за
гр.Монтана / Адрес:
прилагане на Закона
ул. "Л. Каравелов" №
за държавната
12 кв. 2 УПИ: І
собственост

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Братя
Миладинови" № 12
кв. 2 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Районна
ветеринарномедицинска
станция - Монтана

Районна
ветеринарномедицинска
станция - Монтана

Заповед № 5 / Дата:09.01.2006 изцяло отписан;

900/949 идеални части от имот пл. № 4381 в УПИ І, кв. 2 по плана на гр. Монтана, целият с
площ 949 кв.м. ведно с построените в него:
1. Сграда опитни животни - застроена площ 97 кв.м., етажност - 3 ет., конструкция - МС,
година на построяване 1985 г.
2. Сграда диагностична станция - застроена площ 193 кв.м.,етажност - 1 ет., конструкция МС, година на построяване 1974 г.
3. Гараж - застроена площ 34 кв.м., етажност - 1 ет., конструкция - МС, година на
построяване 1977 г.

"РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА
СТАНЦИЯ- МОНТАНА" ЕООД /л/,
вписано в Регистъра на търговски
дружества под № 2, том 10, стр. 11 по
ф.д. № 204/2001 г. на Окръжен съд Монтана.
На основание ПМС № 270/15.12.2000
г., Заповед № РД 41-140/07.03.2001 г.
на Министъра на земеделието и горите
и Решение № 204/15.03.2001 г. на
Окръжен съд - Монтана по ф.д. №
204/2001 г.

1. Гараж с аптечен склад със обща застроена площ 17 кв.м., част от едноетажна масивна
сграда, построена 1972 г.
2. Гараж със застроена площ 17 кв.м., част от едноетажна масевна сграда, построена 1960 г.

"РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА
СТАНЦИЯ- МОНТАНА" ЕООД /л/,
вписано в Регистъра на търговски
дружества под № 2, том 10, стр. 11 по
ф.д. № 204/2001 г. на Окръжен съд Монтана.
На основание ПМС № 270/15.12.2000
г., Заповед № РД 41-140/07.03.2001 г.
на Министъра на земеделието и горите
и Решение № 204/15.03.2001 г. на
Окръжен съд - Монтана по ф.д. №
204/2001 г.
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28.01.2005

№ 1900 /
28.01.2005
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28.01.2005
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28.01.2005

№ 1903 /
28.01.2005

№ 1904 /
28.01.2005

№ 1905 /
28.01.2005
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28.01.2005
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28.01.2005

257

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Л. Каравелов" №
12 кв. 2 УПИ: І

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от Закона за
държавната
собственост

258

Монтана / Монтана /
с.Стубел / Адрес: в
местността
"Смокините" кв.
УПИ:

чл. 68, ал. 2 и чл. 2,
ал. 3 от ЗДС

49/949 идеални части от имот пл. № 4381 в УПИ І, кв. 2 по плана на гр. Монтана,
представляващ застроен терен с обща площ 949 кв.м.

Едноетажна сграда, панелна конструкция, застроена площ 865 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от областен управител на област
Монтана.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
Заповед № ДС-15-9-86/ /
от областен управител на област
Дата:11.7.2016 г. ч.- изцяло отписан
Монтана.

"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО
РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД - ГР. РУСЕ
на основание Заповед № Ф37а/12.08.1991 г. на Министъра на
транспорта, с решение №
3410/21.08.1991 г. и № 1590/28.06.2004
г. на Русенски окръжен съд по ф.д.
2305/1991 г., том 2, стр. 182, парт. №
111.

205

чл. 148, ал. 1 и ал. 3
Монтана / Вълчедръм от Правилника за
/ с.Долни Цибър /
прилагане на Закона
Адрес: кв. 6 УПИ:
за държавната
собственост

ПИ № 13 в кв. 6 по плана на с. Долни Цибър, община Вълчедръм, с обща площ 2281 кв.м.,
ведно с построените в него сгради:
- Административна сграда със застр. площ 106 кв.м., на 1 етаж, конструкция - МЖ,
построена 1934 г., състояща се от административна част - 81 кв.м. и жилищна част - 25 кв.м.
с отделни входове;
- Склад-пералня - сграда със застр. площ 61 кв.м., на 1 етаж, конструкция - ПМС, построена
1950 г.

224

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: в местността
"Селски гъстак" кв.
УПИ:

Имот № 194005 в землището на с. Смоляновци, с ЕКАТТЕ 67667, с площ 6 508 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник и ветеринарен пункт.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливовик / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Гръков
от ППЗСПЗЗ;
припек" кв. УПИ:

Имот № 000285 в землището на с. Сливовик, с ЕКАТТЕ 67386, с площ 25 283 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Пишурка / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Полето"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 023001 в землището на с. Пишурка, с ЕКАТТЕ 56544, с площ 71 585 кв.м.,
прилежащ терен към навес за машини, 2 бр. инструментални работилници, 1/2 от
комбинирана сграда, метален навес, складово помещение, 3 бр. шахти, фуражна кухня, 13
бр. ями, семепречиствателен пункт, жилище за гледачи, пристройка, каантар, трафопост,
пристройка към трафопост, 2 бр. телчерници, бетонова рампа, кулаа заа вода, склад,
шахтови клааденци, 1/3 от краварник, пристройка, краварник, склад ГСМ и 2 бр.
силажовместилища.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

74

Монтана / Георги
Дамяново /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Копиловци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Требеж" кв. УПИ:

Имот № 000949 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 4 202 кв.м.,
прилежащ терен към овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № ДС-14-26-(2) /
стопанисва, управлява и разпорежда
Дата:17.7.2015 г. ч.- изцяло отписан
от от Министъра на земеделието и
горите.

74

Монтана / Георги
Дамяново /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Копиловци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Орешак" кв. УПИ:

Имот № 005681 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 3 155 кв.м.,
прилежащ терен към животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 266 / Дата:31.10.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от от Министъра на земеделието и
горите.

74

Монтана / Георги
Дамяново /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Копиловци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Орешак" кв. УПИ:

Имот № 005682 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 680 кв.м.,
прилежащ терен към складово помещение и битови сгради.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 265 / Дата:31.10.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от от Министъра на земеделието и
горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 001723 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 573 кв.м.,
прилежащ терен към овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

№ 1908 /
28.01.2005

№ 1909 /
28.01.2005

№ 1910 /
28.01.2005

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 000789 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 1 244 кв.м.,
свободен стопански терен.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000471 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 73 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към стая за гледачи.
от от Министъра на земеделието и
горите.

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 000470 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 473 кв.м.,
прилежащ терен към овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000463 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 2 210 кв.м.,
прилежащ терен към овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000236 в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, с площ 417 кв.м.,
прилежащ терен към овцеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 168001 в землището на с. Бели брег, с ЕКАТТЕ 03383, с площ 17 162 кв.м.,
прилежащ терен към 3 бр. овчарници и битова сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 168002 в землището на с. Бели брег, с ЕКАТТЕ 03383, с площ 8 669 кв.м.,
прилежащ терен към склад за зърно, канцелария и навес.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 168003 в землището на с. Бели брег, с ЕКАТТЕ 03383, с площ 922 кв.м., прилежащ
терен към кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1911 /
28.01.2005

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

№ 1912 /
28.01.2005

74

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Копиловци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

259

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брег / Адрес: в
местността "Средни
връх" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

259

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брег / Адрес: в
местността "Средни
връх" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

259

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брег / Адрес: в
местността "Средни
връх" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

259

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брег / Адрес: в
местността "Средни
връх" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 168004 в землището на с. Бели брег, с ЕКАТТЕ 03383, с площ 7 378 кв.м.,
прилежащ терен към работилница и склад.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

259

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брег / Адрес: в
местността "Средни
връх" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 168005 в землището на с. Бели брег, с ЕКАТТЕ 03383, с площ 1 300 кв.м.,
прилежащ терен към склад ГСМ.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

259

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели чл. 10 б, ал. 5 от
брег / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бачишка от ППЗСПЗЗ;
поляна" кв. УПИ:

№ 1913 /
28.01.2005

№ 1914 /
28.01.2005

№ 1915 /
28.01.2005

№ 1916 /
28.01.2005

№ 1917 /
28.01.2005

№ 1918 /
28.01.2005

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 167001 в землището на с. Бели брег, с ЕКАТТЕ 03383, с площ 9 469 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1919 /
28.01.2005

№ 1920 /
28.01.2005

№ 1921 /
28.01.2005

№ 1922 /
28.01.2005

№ 1923 /
28.01.2005

№ 1924 /
28.01.2005

№ 1925 /
28.01.2005

№ 1926 /
28.01.2005

№ 1927 /
28.01.2005

№ 1928 /
28.01.2005

№ 1929 /
28.01.2005

259

Монтана /
Бойчиновци / с.Бели
брег / Адрес: в
местността "Друма"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 166001 в землището на с. Бели брег, с ЕКАТТЕ 03383, с площ 7 223 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921001 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 4 367 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921002 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 3 890 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921003 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 280 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921004 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 6 679 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921005 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 477 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921006 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 3 846 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921007 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 1 318 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921008 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 854 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921010 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 1 287 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921011 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 1 422 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1930 /
28.01.2005

№ 1931 /
28.01.2005

№ 1932 /
28.01.2005

№ 1933 /
28.01.2005

№ 1934 /
28.01.2005

№ 1935 /
28.01.2005

№ 1937 /
28.01.2005

№ 1938 /
28.01.2005

№ 1939 /
28.01.2005

№ 1940 /
28.01.2005

№ 1941 /
28.01.2005

№ 1942 /
28.01.2005

Имот № 921012 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 2 536 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921013 в землището на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236, с площ 3 802 кв.м.,
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 916001 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 2 016 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

Имот № 916002 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 4 549 кв.м.,
прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 233 / Дата:31.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916004 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 780 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916005 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 131 кв.м., прилежащ
терен към водна кула.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 233 / Дата:31.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916007 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 3 516 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 233 / Дата:31.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916008 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 6 265 кв.м.,
прилежащ терен към силажовместилище.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 233 / Дата:31.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916009 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 5 956 кв.м.,
прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 130 / Дата:17.7.2007 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 916010 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 865 кв.м., прилежащ
терен към битова сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 916011 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 347 кв.м., прилежащ
терен към 2 бр. резервоари.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 916012 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 10 412 кв.м.,
прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 129 / Дата:17.7.2007 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1943 /
28.01.2005

№ 1944 /
28.01.2005

№ 1945 /
28.01.2005

№ 1946 /
28.01.2005

№ 1947 /
28.01.2005

№ 1948 /
28.01.2005

№ 1951 /
28.01.2005

№ 1952 /
28.01.2005

№ 1953 /
28.01.2005

№ 1954 /
28.01.2005

№ 1955 /
28.01.2005

№ 1956 /
31.01.2005

Имот № 916013 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 11 829 кв.м.,
прилежащ терен към кравеферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916015 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 135 кв.м., прилежащ
терен към трафопост.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916016 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 695 кв.м., прилежащ
терен към кантар и масивно жилище.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916017 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 3 621 кв.м.,
прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 233 / Дата:31.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 916018 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 2 386 кв.м.,
прилежащ терен към телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 233 / Дата:31.10.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 270010 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 2 202 кв.м.,
прилежащ терен към работилница.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 70 / Дата:13.3.2008 г. стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 270040 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 66 кв.м., прилежащ
терен към водна кула.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 270050 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 2 057 кв.м.,
прилежащ терен към кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 270070 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 1 644 кв.м.,
прилежащ терен към навес.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 270105 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 3 935 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 270106 в землището на с. Громшин, с ЕКАТТЕ 17943, с площ 3 397 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

152

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. УПИ:

Имот № 000169 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 104 кв.м., прилежащ
терен към резервоар.

№ 1957 /
31.01.2005

№ 1960 /
31.01.2005

№ 1961 /
31.01.2005

№ 1962 /
31.01.2005

№ 1963 /
31.01.2005

№ 1964 /
31.01.2005

№ 1965 /
31.01.2005

№ 1966 /
31.01.2005

№ 1967 /
31.01.2005

№ 1969 /
31.01.2005

№ 1970 /
31.01.2005

№ 1968 /
31.01.2005

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000170 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 1 468 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към резервоар.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741003 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 2 618 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към телчарник.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741004 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 3 163 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към склад.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741006 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 964 кв.м., прилежащ
терен към масивно жилище.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741007 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 1 358 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към телчарник.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741008 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 1 545 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към навес-гараж и масивна сграда.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741009 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 2 532 кв.м., прилежащ
Заповед № ДС-14-12 / Дата:4.2.2016
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към административна сграда.
г. ч.- изцяло отписан
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

Имот № 741010 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 432 кв.м., прилежащ
терен към масивна сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 741011 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 949 кв.м., прилежащ
терен към фуражна кухня.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 330 / Дата:20.11.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741013 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 4 124 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741014 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 526 кв.м., прилежащ
терен към склад за зърно.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741012 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 1350 кв.м., прилежащ
Заповед № 333 / Дата:20.11.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
терен към работилница.
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 741015 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 529 кв.м., прилежащ
терен към фурна.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 146 / Дата:27.06.2005 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 741016 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 3 978 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741017 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 921 кв.м., прилежащ
терен към кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Заповед № 331 / Дата:20.11.2006 стопанисва, управлява и разпорежда
изцяло отписан;
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741030 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 3 412 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към телчарник.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741032 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 3 891 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към краварник.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741033 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 2 918 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към телчарник.
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 741034 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 1 457 кв.м., прилежащ
стопанисва, управлява и разпорежда
терен към склад.
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1979 /
31.01.2005

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741035 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 113 кв.м., прилежащ
терен към резервоар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1980 /
31.01.2005

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741020 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 7 590 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741021 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 7 935 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741022 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 7 787 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 741023 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 1 984 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1971 /
31.01.2005

№ 1972 /
31.01.2005

№ 1973 /
31.01.2005

№ 1974 /
31.01.2005

№ 1976 /
31.01.2005

№ 1977 /
31.01.2005

№ 1978 /
31.01.2005

№ 1981 /
31.01.2005

№ 1982 /
31.01.2005

№ 1983 /
31.01.2005

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

№ 1984 /
31.01.2005

№ 1985 /
31.01.2005

№ 1986 /
31.01.2005

№ 1987 /
31.01.2005

№ 1990 /
31.01.2005

№ 1991 /
31.01.2005

Имот № 741024 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 3 632 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 741025 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 2 638 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 741026 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424, с площ 3 527 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Добри дол / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Арот ППЗСПЗЗ;
метиля" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 001041 в землището на с. Добри дол, с ЕКАТТЕ 21436, с площ 8 368 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Добри дол / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Деловете" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 054005 в землището на с. Добри дол, с ЕКАТТЕ 21436, с площ 1 539 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

156

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: в
местността "Греда"
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000218 в землището на с. Орсоя, с ЕКАТТЕ 53970, с площ 5 892 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 054005 в землището на с. Орсоя, с ЕКАТТЕ 53970, с площ 9 621 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 054006 в землището на с. Орсоя, с ЕКАТТЕ 53970, с площ 31 481 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 054009 в землището на с. Орсоя, с ЕКАТТЕ 53970, с площ 3 801 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1992 /
31.01.2005

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Орсоя / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Орсойско" кв. УПИ:

№ 1993 /
31.01.2005

156

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Орсоя / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Падината" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Орсоя / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Падината" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Орсоя / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Падината" кв. УПИ:

Имот № 054011 в землището на с. Орсоя, с ЕКАТТЕ 53970, с площ 1 761 кв.м., свободен
стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000058 в землището на с. Сливата, с ЕКАТТЕ 67310, с площ 17 020 кв.м.,
прилежащ терен към утаители за оборска тор на животновъдна ферма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000125 в землището на с. Сливата, с ЕКАТТЕ 67310, с площ 15 724 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

№ 1994 /
31.01.2005

№ 1995 /
31.01.2005

№ 1996 /
31.01.2005

№ 1997 /
31.01.2005

№ 1998 /
31.01.2005

№ 1999 /
31.01.2005

№ 1989 /
31.01.2005

№ 1988 /
31.01.2005

№ 2000 /
31.01.2005

№ 1958 /
31.01.2005

№ 1975 /
31.01.2005

№ 2001 /
25.02.2005

№ 2002 /
25.02.2005

№ 2003 /
25.02.2005

№ 2004 /
25.02.2005

73

Монтана / Лом /
с.Орсоя / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 000126 в землището на с. Сливата, с ЕКАТТЕ 67310, с площ 30 231 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Орсоя / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крушака"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
Имот № 032002 в землището на с. Сливата, с ЕКАТТЕ 67310, с площ 25 949 кв.м., свободен
стопанисва, управлява и разпорежда
стопански терен.
от от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Добри дол / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Арот ППЗСПЗЗ;
метиля" кв. УПИ:

Имот № 001074 в землището на с. Добри дол, с ЕКАТТЕ 21436, с площ 22 495 кв.м,
прилежащ терен към селскостопански сгради.

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Добри дол / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
месността "Арот ППЗСПЗЗ;
метиля" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 001070 в землището на с. Добри дол, с ЕКАТТЕ 21436, с площ 1639 кв.м, прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към асфалтова площадка.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

250

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново / с.Меляне / ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

261

Монтана /
Бойчиновци /
с.Кобиляк / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000232 в землището на с. Меляне с ЕКАТТЕ 47771, с площ 1 392 кв.м, прилежащ
терен към ремонтна работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 4 / Дата:09.01.2006 изцяло отписан;

Имот № 741001 в землището на с. Кобиляк с ЕКАТТЕ 37424, с площ 553 кв.м, прилежащ
терен към лечебница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 277 / Дата:19.12.2005 изцяло отписан;

Имот № 741031 в землището на с. Кобиляк с ЕКАТТЕ 37424, с площ 4 558 кв.м, прилежащ
терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът се
стопанисва, управлява и разпорежда
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 276 / Дата:19.12.2005 изцяло отписан;

Имот № 344002 в землището на с. Медковец с площ 5819 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 344003 в землището на с. Медковец с площ 7342 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 344005 в землището на с. Медковец с площ 1031 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 344008 в землището на с. Медковец с площ 3754 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2005 /
25.02.2005

№ 2006 /
25.02.2005

№ 2007 /
25.02.2005

№ 2008 /
25.02.2005

№ 2009 /
25.02.2005

№ 2010 /
25.02.2005

№ 2082 /
28.02.2005

№ 2083 /
28.02.2005

№ 2084 /
28.02.2005

№ 2079 /
28.02.2005

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 344009 в землището на с. Медковец с площ 367 кв.м, представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 344010 в землището на с. Медковец с площ 493 кв.м, представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 344011 в землището на с. Медковец с площ 1474 кв.м, представляващ
прилежащ терен към сграда сеновал.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 344012 в землището на с. Медковец с площ 222 кв.м, представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 344013 в землището на с. Медковец с площ 2576 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Крайще"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 344014 в землището на с. Медковец с площ 10900 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 917001 в землището на гр. Вълчедръм с площ 904 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 917002 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 866 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 917010 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 010 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 921005 в землището на гр. Вълчедръм с площ 258 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

244

244

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 272 / Дата:20.11.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2080 /
28.02.2005

№ 2081 /
28.02.2005

№ 2067 /
28.02.2005

№ 2068 /
28.02.2005

№ 2069 /
28.02.2005

№ 2070 /
28.02.2005

№ 2071 /
28.02.2005

№ 2072 /
28.02.2005

№ 2073 /
28.02.2005

№ 2074 /
28.02.2005

244

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 921009 в землището на гр. Вълчедръм с площ 4 069 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 921015 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 831 кв.м., представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
Заповед № 228 / Дата:19.8.2008 г. терен към свинарник.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 918023 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 257 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 925003 в землището на гр. Вълчедръм с площ 9 444 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 925005 в землището на гр. Вълчедръм с площ 25 439 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 925007 в землището на гр. Вълчедръм с площ 7 792 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 923006 в землището на гр. Вълчедръм с площ 733 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 923007 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 204 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 923008 в землището на гр. Вълчедръм с площ 574 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 923009 в землището на гр. Вълчедръм с площ 389 кв.м, представляващ прилежащ
терен към водна кула.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;
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Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 2075 /
28.02.2005

№ 2076 /
28.02.2005

№ 2077 /
28.02.2005

№ 2078 /
28.02.2005

№ 2085 /
28.02.2005

№ 2086 /
28.02.2005

№ 2087 /
28.02.2005

№ 2089 /
28.02.2005

№ 2088 /
28.02.2005

№ 2091 /
28.02.2005

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 923010 в землището на гр. Вълчедръм с площ 618 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 923014 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 141 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към склад.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 923016 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 885 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към навес - гараж за товарни автомобили.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 926001 в землището на гр. Вълчедръм с площ 2 488 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922002 в землището на гр. Вълчедръм с площ 573 кв.м, представляващ прилежащ
терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922003 в землището на гр. Вълчедръм с площ 3 290 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към 3 бр. складове, хамбар и навес.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922006 в землището на гр. Вълчедръм с площ 4 209 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922012 в землището на гр. Вълчедръм с площ 205 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922009 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 767 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към бетонна площадка.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Имот № 922018 в землището на гр. Вълчедръм с площ 799 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922014 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 105 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към бетонна площадка.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922019 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 443 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922020 в землището на гр. Вълчедръм с площ 3 903 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към навес - склад за зърно.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922022 в землището на гр. Вълчедръм с площ 2 077 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 922023 в землището на гр. Вълчедръм с площ 2 857 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 922027 в землището на гр. Вълчедръм с площ 234 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 922029 в землището на гр. Вълчедръм с площ 2 504 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 922034 в землището на гр. Вълчедръм с площ 7 655 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922037 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 199 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922039 в землището на гр. Вълчедръм с площ 2 331 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към циментирано торище.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

244

244

244

244

244

244

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;
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Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922040 в землището на гр. Вълчедръм с площ 6 566 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към силажовместилище.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922041 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 169 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към циментирано торище.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922042 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 931 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към циментирано торище.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922043 в землището на гр. Вълчедръм с площ 330 кв.м, представляващ прилежащ
терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922044 в землището на гр. Вълчедръм с площ 3 367 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922047 в землището на гр. Вълчедръм с площ 2 101 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към фуражен цех.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922048 в землището на гр. Вълчедръм с площ 6 314 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към склад за зърно и 2 бр. сеновали за груб фураж.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 010015 в землището на гр. Вълчедръм с площ 4 017 кв.м., представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен на бетонна шахта към пилетарници.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 034041 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 463 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 034042 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 161 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

244

244

244

244

244

244

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 2042 /
28.02.2005

№ 2043 /
28.02.2005

№ 2046 /
28.02.2005

№ 2045 /
28.02.2005

№ 2047 /
28.02.2005

№ 2044 /
28.02.2005

№ 2048 /
28.02.2005

№ 2049 /
28.02.2005

№ 2050 /
28.02.2005

№ 2051 /
28.02.2005

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 035031 в землището на гр. Вълчедръм с площ 56 195 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 036051 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 009 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 061012 в землището на гр. Вълчедръм с площ 27 571 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 059021 в землището на гр. Вълчедръм с площ 30 кв.м., представляващ прилежащ
терен към бетонна шахта /утайник/.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 071021 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 646 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 059011 в землището на гр. Вълчедръм с площ 12 277 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 072161 в землището на гр. Вълчедръм с площ 45 348 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 076011 в землището на гр. Вълчедръм с площ 7 351 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 078011 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5916 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 407084 в землището на гр. Вълчедръм с площ 42 425 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

244

244

244

244

244

244

244

244

№ 2052 /
28.02.2005

№ 2053 /
28.02.2005

№ 2054 /
28.02.2005

№ 2055 /
28.02.2005

№ 2056 /
28.02.2005

№ 2057 /
28.02.2005

№ 2058 /
28.02.2005

№ 2059 /
28.02.2005

№ 2060 /
28.02.2005

№ 2061 /
28.02.2005

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000221 в землището на с. Септемврийци с площ 81 кв.м., представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към трафопост.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000333 в землището на с. Септемврийци с площ 1 391 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000319 в землището на с. Септемврийци с площ 894 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

236

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000320 в землището на с. Септемврийци с площ 12 933 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000321 в землището на с. Септемврийци с площ 3 925 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000035 в землището на с. Горни Цибър с площ 156 249 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000038 в землището на с. Горни Цибър с площ 185 557 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000334 в землището на с. Долни Цибър с площ 21 821 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

236

236

236

262

262

262

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Септемврийци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Горни Цибър /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Горни Цибър /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Долни Цибър /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

262

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Долни Цибър /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000364 в землището на с. Долни Цибър с площ 28 425 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

262

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Долни Цибър /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Блатото" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000428 в землището на с. Долни Цибър с площ 1 862 кв.м., представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2062 /
28.02.2005

№ 2063 /
28.02.2005

№ 2064 /
28.02.2005

№ 2065 /
28.02.2005

№ 2066 /
28.02.2005

№ 2011 /
28.02.2005

№ 2012 /
28.02.2005

№ 2013 /
28.02.2005

№ 2014 /
28.02.2005

№ 2015 /
28.02.2005

262

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Долни Цибър /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

263

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Игнатово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Смърдана
от ППЗСПЗЗ;
/71/" кв. УПИ:

263

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Игнатово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Липница"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

263

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Игнатово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Липница"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

263

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Игнатово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Липница"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

234

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Белотинци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Около
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

234

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Белотинци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Около
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

234

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Белотинци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Около
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

234

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Белотинци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Около
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

234

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Белотинци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Около
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 000484 в землището на с. Долни Цибър с площ 530 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000008 в землището на с. Игнатово с площ 7 891 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000012 в землището на с. Игнатово с площ 115 148 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000058 в землището на с. Игнатово с площ 2 157 кв.м., представляващ прилежащ
терен към ветеринарна лечебница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000059 в землището на с. Игнатово с площ 44 302 кв.м., представляващ прилежащ
терен към болница, склад, навес, ремонтна работилница, 2 бр. караулки, шивашки цех,
бензиностанция и ковачница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205001 в землището на с. Белотинци с площ 3 399 кв. м, представляващ прилежащ
терен към 2 бр. навеси и кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 183 / Дата:11.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205002 в землището на с. Белотинци с площ 2 264 кв. м, представляващ прилежащ
терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 182 / Дата:11.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205003 в землището на с. Белотинци с площ 3 084 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205004 в землището на с. Белотинци с площ 5 056 кв. м, представляващ прилежащ
терен към фуражна кухня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205005 в землището на с. Белотинци с площ 2 435 кв. м, представляващ прилежащ
терен към мелница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Имот № 205006 в землището на с. Белотинци с площ 2 386 кв. м, представляващ прилежащ
терен към ковачница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205007 в землището на с. Белотинци с площ 2 088 кв. м, представляващ прилежащ
терен към ремонтна работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 181 / Дата:10.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205008 в землището на с. Белотинци с площ 2 254 кв. м, представляващ прилежащ
терен към площадка за селскостопански машини.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205009 в землището на с. Белотинци с площ 7 882 кв. м, представляващ прилежащ
терен към 4 бр. складове.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205010 в землището на с. Белотинци с площ 1 519 кв. м, представляващ прилежащ
терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205011 в землището на с. Белотинци с площ 4 093 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205012 в землището на с. Белотинци с площ 3 465 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205013 в землището на с. Белотинци с площ 3 244 кв. м, представляващ прилежащ
терен към площадка за селскостопански машини.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205014 в землището на с. Белотинци с площ 1 762 кв. м, представляващ прилежащ
терен към склад - навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 174 / Дата:09.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205015 в землището на с. Белотинци с площ 1 614 кв. м, представляващ прилежащ
терен към склад - навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 173 / Дата:09.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.
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Имот № 205016 в землището на с. Белотинци с площ 1 607 кв. м, представляващ прилежащ
терен към склад - навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205017 в землището на с. Белотинци с площ 3 946 кв. м, представляващ прилежащ
терен към сеновал.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205018 в землището на с. Белотинци с площ 2 818 кв. м, представляващ прилежащ
терен към сеновал - навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205019 в землището на с. Белотинци с площ 3 167 кв. м, представляващ прилежащ
терен към ветеринарна лечебница и осеменителна станция.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205020 в землището на с. Белотинци с площ 9 170 кв. м, представляващ прилежащ
терен към силажни площадки.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205021 в землището на с. Белотинци с площ 4 745 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 196 / Дата:13.07.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205022 в землището на с. Белотинци с площ 6 796 кв. м, представляващ прилежащ
терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205023 в землището на с. Белотинци с площ 5 156 кв. м, представляващ прилежащ
терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205024 в землището на с. Белотинци с площ 2 162 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 205025 в землището на с. Белотинци с площ 2 657 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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Имот № 205026 в землището на с. Белотинци с площ 3 046 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000129 в землището на с. Белотинци с площ 3 441 кв. м, представляващ прилежащ
терен към бензиностанция.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000132 в землището на с. Белотинци с площ 1 515 кв. м, представляващ прилежащ
терен към площадка за отровни препарати и дезинфекционен пункт.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000026 в землището на с. Княжева махала с площ 3231 кв.м, представляващ
прилежащ терен към телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000028 в землището на с. Княжева махала с площ 15803 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000051 в землището на с. Княжева махала с площ 3933 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000146 в землището на с. Княжева махала с площ 1423 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000149 в землището на с. Княжева махала с площ 210 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000150 в землището на с. Княжева махала с площ 3601 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000390 в землището на с. Бели мел с площ 22123кв.м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2139 /
02.03.2005

№ 2140 /
02.03.2005

№ 2146 /
02.03.2005

№ 2141 /
02.03.2005

№ 2142 /
02.03.2005

№ 2138 /
02.03.2005

163-Б

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 32
ППЗДС;
УПИ: І

163-Б

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 32
ППЗДС;
УПИ: І

140

Монтана / Чипровци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв.
Боруна кв. 15 УПИ: І

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: между
кв. 120, улица с
чл. 148, ал. 1 от
ОК480-ОК481 и
ППЗДС;
улица с ОК480-ОК488
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 32
ППЗДС;
УПИ: І

ТП "Кале 2" гр. Лом : Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 60 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Кале 1" гр. Лом : Терен с обща площ 60 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 60 кв.м, конструкция - сглобяема жб, на 1 етаж, постр. 1965 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Имот № 000395 в землището на с. Бели мел с площ 1 765 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

ТП "Бирена 2" гр. Лом : Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 29,4 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Стадиона 2" гр. Лом : Терен с обща площ 12,60 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971
г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Кале 3" гр. Лом : Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 60 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2144 /
02.03.2005

№ 2143 /
02.03.2005

№ 2114 /
02.03.2005

№ 2115 /
02.03.2005

№ 2116 /
02.03.2005

№ 2117 /
02.03.2005

№ 2118 /
02.03.2005

№ 2119 /
02.03.2005

№ 2120 /
02.03.2005

№ 2121 /
02.03.2005

140

Монтана / Чипровци /
с.Бели мел / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градиняка" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

140

Монтана / Чипровци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000380 в землището на с. Бели мел с площ 1494 кв.м, представляващ прилежащ
терен към 1/2 от краварник и част от склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

имот № 000214 в землището на с. Бели мел с площ 1 529 кв.м, представляващ свободен
стопански терен

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 919002 в землището на гр. Вълчедръм с площ 2 371 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

264

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

264

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 919003 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 382 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 919007 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 670 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-14-73-/1/ /
терен към кланица, тоалетна и 2 бр. пещи.
разпореждането с имота се извършва Дата:12.10.2012 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

264

264

264

264

264

264

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 919010 в землището на гр. Вълчедръм с площ 740 кв.м, представляващ прилежащ
терен към навес за машини.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 919011 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 149 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към склад - навес.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 919015 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 735 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 919017 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1 367 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 919020 в землището на гр. Вълчедръм с площ 11 631 кв.м, представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2122 /
02.03.2005

№ 2123 /
02.03.2005

№ 2124 /
02.03.2005

№ 2125 /
02.03.2005

№ 2126 /
02.03.2005

№ 2127 /
02.03.2005

№ 2128 /
02.03.2005

№ 2129 /
02.03.2005

№ 2130 /
02.03.2005

№ 2131 /
02.03.2005

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 919021 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 703 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 919022 в землището на гр. Вълчедръм с площ 12 022 кв.м, представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

264

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 919027 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 319 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

264

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ гр.Вълчедръм /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 919031 в землището на гр. Вълчедръм с площ 5 866 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000066 в землището на с. Студено буче с площ 2 038 кв.м, представляващ
прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000071 в землището на с. Студено буче с площ 2 303 кв.м, представляващ
прилежащ терен към фуражна кухня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000072 в землището на с. Студено буче с площ 1 648 кв.м, представляващ
прилежащ терен към свинарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000073 в землището на с. Студено буче с площ 4 856 кв.м, представляващ
прилежащ терен към силажовместилище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000083 в землището на с. Студено буче с площ 550 кв.м, представляващ прилежащ
терен към колиен кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 258 / Дата:21.10.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000086 в землището на с. Студено буче с площ 23 436 кв.м, представляващ
стопанисването, управлението и
Заповед № 259 / Дата:21.10.2008 г. прилежащ терен към краварник, 2 бр. навеси, склад, дърводелска работилница и ковачница. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

264

264

90

90

90

90

90

90

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

№ 2132 /
02.03.2005

№ 2133 /
02.03.2005

№ 2134 /
02.03.2005

№ 2135 /
02.03.2005

№ 2136 /
02.03.2005

№ 2137 /
02.03.2005

№ 2147 /
02.03.2005

№ 2148 /
02.03.2005

№ 2149 /
02.03.2005

№ 2165 /
11.03.2005

90

90

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

265

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

140

Монтана / Чипровци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бели мел / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

140

Монтана / Чипровци /
с.Бели мел / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градиняка" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

141

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местността
"Павловица" кв.
УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000087 в землището на с. Студено буче с площ 2 620 кв.м, представляващ
прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 246 / Дата:01.08.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000088 в землището на с. Студено буче с площ 10 876 кв.м, представляващ
прилежащ терен към караулка, склад - хамбар, склад за зърно, навес за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000117 в землището на с. Студено буче с площ 381 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад за отровни препарати.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000459 в землището на с. Студено буче с площ 777 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад за горивни материали.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000035 в землището на с. Студено буче с площ 14 533 кв.м, представляващ
прилежащ терен към 2 бр. овчарници.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000566 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 49 487 кв.м, представляващ
прилежащ терен към 2 бр. телчарници.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 240 / Дата:03.9.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000396 в землището на с. Бели мел с площ 2 036 кв.м, представляващ прилежащ
терен към 1/2 от краварник и част от склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 274049 в землището на с. Бели мел с площ 496 кв.м, представляващ прилежащ
терен към селскостопанска сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 001854 в землището на гр. Вършец с ЕКАТТЕ 12961 с площ 33164 кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: Стопанисването,
управлението и разпореждането с
имота се извършва от Министъра на
земеделието и горите на основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.

Имот № 000409 в землището на с. Главановци с площ 14 332 кв. м, представляващ
прилежащ терен към склад за зърно, трафопост, краварник, тоалетна и сеновал/ плевня/.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.
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29

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Спанчевци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Селището" кв. УПИ:

268

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горна Ковачица /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: местността
от ППЗСПЗЗ;
"Селището" кв. УПИ:

146

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горна Лука / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Падина"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Превала / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Цекина
от ППЗСПЗЗ;
падина" кв. УПИ:

268

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горна Ковачица /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: местността
от ППЗСПЗЗ;
"Селището" кв. УПИ:

110

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Превала / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Врелото"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 028114 в землището на с. Спанчевци с площ 16200 кв.м, представляващ прилежащ
терен към овчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 156 / Дата:28.06.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 537001 в землището на с. Горна Ковачица с площ 2 573 кв.м, представляващ
прилежащ терен към автокантар, склад за зърно и ПП депо.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 188027 в землището на с. Горна Лука с площ 2 855 кв.м, представляващ прилежащ
терен към 2 бр. селскостопански сгради.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 025026 в землището на с. Превала с площ 4 280 кв. м, представляващ прилежащ
терен към 2 бр. селсостопански сгради.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 537002 в землището на с. Горна Ковачица с площ 7 432 кв.м, представляващ
прилежащ терен към телчарник и силажовместилище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 044124 в землището на с. Превала с площ 2 406 кв.м, представляващ прилежащ
терен към три селскостопански сгради.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000202 в землището на с. Главановци с площ 97 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000203 в землището на с. Главановци с площ 39 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000204 в землището на с. Главановци с площ 596 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000256 в землището на с. Главановци с площ 35 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.
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Имот № 000257 в землището на с. Главановци с площ 701 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000258 в землището на с. Главановци с площ 280 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот 000375 в землището на с. Главановци с площ 200 кв.м, представляващ прилежащ
терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Озирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № / Дата:.......... - изцяло
Имот № 000055 в землището на с. Горно Озирово с площ 83 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
отписан;Заповед № 207 /
терен към колиен кантар.
разпореждането с имота се извършва
Дата:21.09.2005 - изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

141

Монтана / Вършец /
с.Горно Озирово /
Адрес: в местността
"Котля" кв. УПИ:

141

Монтана / Вършец /
с.Горно Озирово /
Адрес: в местността
"Котля" кв. УПИ:

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Озирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Озирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

268

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Парасински рът" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 006135 в землището на с. Горно Озирово с площ 6 880 кв.м, представляващ
прилежащ терен към овчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № / Дата:.......... - изцяло
стопанисването, управлението и
отписан;Заповед № 187 /
разпореждането с имота се извършва
Дата:17.08.2005 - изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 006145 в землището на с. Горно Озирово с площ 480 кв.м, представляващ
прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № / Дата:.......... - изцяло
стопанисването, управлението и
отписан; Заповед № 188 /
разпореждането с имота се извършва
Дата:17.8.2005 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 044062 в землището на с. Горно Озирово с площ 2 481 кв.м, представляващ
прилежащ терен към битова сграда и трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № / Дата:.......... - изцяло
стопанисването, управлението и
отписан;Заповед № 208 /
разпореждането с имота се извършва
Дата:21.09.2005 - изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 044331 в землището на с. Горно Озирово с площ 560 кв.м, представляващ
прилежащ терен към септична яма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № / Дата:.......... - изцяло
стопанисването, управлението и
отписан;Заповед № 209 /
разпореждането с имота се извършва
Дата:21.09.2005 - изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 014144 в землището на с. Железна с площ 19 805 кв.м, представляващ прилежащ
терен към 1 бр. селскостопанска сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000376 в землището на с. Главановци с площ 258 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2156 /
11.03.2005

№ 2166 /
11.03.2005

№ 2167 /
11.03.2005

№ 2186 /
12.03.2005

№ 2187 /
12.03.2005

№ 2188 /
12.03.2005

141

Монтана / Вършец /
с.Горно Озирово /
Адрес: в местността
"Бабинов рът" кв.
УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

267

Монтана / Георги
чл. 10 б, ал. 5 от
Дамяново /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Главановци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

163-В

163-В

163-В

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Рът" кв. ППЗДС;
УПИ:

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Мартиново / Адрес:
ППЗДС;
кв. 7 УПИ:

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Мартиново / Адрес:
ППЗДС;
кв. 37 УПИ: І

Имот № 044332 в землището на с. Горно Озирово с площ 1811 кв.м, представляващ
прилежащ терен към електроцех.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № / Дата:.......... - изцяло
стопанисването, управлението и
отписан;Заповед № 210 /
разпореждането с имота се извършва
Дата:21.09.2005 - изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000473 в землището на с. Главановци с площ 831 кв.м, представляващ прилежащ
терен към овцеферма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000474 в землището на с. Главановци с площ 1 126 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

ТП 2 с. Превала: Имот № 056007 в землището на с. Превала с обща площ 116 кв.м, ведно с
построената върху него сграда трафопост със застроена площ 10 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Мартиново: Терен с обща площ 16 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 16 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Мартиново: Терен с обща площ 10 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1973 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2189 /
12.03.2005

№ 2190 /
12.03.2005

№ 2191 /
12.03.2005

№ 2192 /
12.03.2005

№ 2193 /
12.03.2005

163-В

163-В

163-В

163-В

163-В

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Железна / Адрес:
ППЗДС;
кв. 1 УПИ: V-155

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Бели мел / Адрес:
ППЗДС;
кв. 41 УПИ: ХVІ

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Бели мел / Адрес:
ППЗДС;
кв. 41 УПИ: V

Монтана / Чипровци /
с.Челюстница / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
до улица с ОК81ППЗДС;
ОК88 кв. 38 УПИ:

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
с.Равна / Адрес: кв. 7
ППЗДС;
УПИ: VІІІ-114

ТП 1 с. Железна: Терен с обща площ 10 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Бели мел: Терен с обща площ 40 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 32 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1982 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Бели мел: Застроен със сграда трафопост терен с обща площ 40 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Челюстница: Терен с обща площ 10 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Равна: Терен с обща площ 7 кв.м, ведно с построената върху него сграда трафопост
със застр. площ 7 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1961 г., състояща се
от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2194 /
12.03.2005

№ 2195 /
12.03.2005

№ 2196 /
12.03.2005

№ 2180 /
12.03.2005

№ 2181 /
12.03.2005

№ 2201 /
12.03.2005

163-В

163-В

163-В

163-В

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в УПИ без номер кв. ППЗДС;
25 УПИ:

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Ограня" ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Чипровци /
с.Горна Ковачица /
чл. 148, ал. 1 от
Адрес: кв. 13 УПИ: І- ППЗДС;
196

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Чипровци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 60 УПИ:

163-В

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Рупски
ППЗДС;
дол" кв. УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

ТП 1 с. Горна Лука: Терен с обща площ 10 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Горна Лука: Имот № 000278 в землището на с. Горна Лука с обща площ 35 кв.м,
ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 10 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1984 г., състояща се от от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Горна Ковачица: Сграда трафопост със застроена площ 7 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 6 гр. Чипровци: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 16 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 7 гр. Чипровци: Имот № 000570 в землището на гр. Чипровци с обща площ 36 кв.м,
представляващ застроен със сграда трафопост терен.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Имот № 000106 в землището на с. Лехчево с площ 7 500 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2207 /
12.03.2005

№ 2208 /
12.03.2005

№ 2209 /
12.03.2005

№ 2210 /
12.03.2005

№ 2175 /
12.03.2005

№ 2176 /
12.03.2005

№ 2177 /
12.03.2005

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

163-В

163-В

163-В

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Рупски
ППЗДС;
дол" кв. УПИ:

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Горно
ППЗДС;
поле" кв. УПИ:

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Влавдел" ППЗДС;
кв. УПИ:

Имот № 015001 в землището на с. Лехчево с площ 2 484 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 016002 в землището на с. Лехчево с площ 14 061 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-14-17-/2/ /
разпореждането с имота се извършва Дата:12.4.2013 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 132023 в землището на с. Лехчево с площ 1 141 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 132027 в землището на с. Лехчево с площ 4 452 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

ТП 1 гр. Чипровци: Имот № 000573 в землището на гр. Чипровци с обща площ 55 кв.м,
ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 18 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1962 г., състояща се от 2 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 гр. Чипровци: Имот № 057362 в землището на гр. Чипровци с обща площ 36 кв.м,
ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 10 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 3 гр. Чипровци: Имот № 000571 в землището на гр. Чипровци с обща площ 64 кв.м,
представляващ застроен със сграда трафопост терен.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2178 /
12.03.2005

№ 2179 /
12.03.2005

№ 2211 /
12.03.2005

№ 2202 /
12.03.2005

№ 2203 /
12.03.2005

№ 2204 /
12.03.2005

№ 2205 /
12.03.2005

№ 2206 /
12.03.2005

163-В

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в улица с ОК123ППЗДС;
ОК133 кв. УПИ:

163-В

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Странье" ППЗДС;
кв. УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

ТП 4 гр. Чипровци: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 10 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 5 гр. Чипровци: Имот № 000572 в землището на гр. Чипровци с обща площ 50 кв.м,
ведно с построената върху него сграда трафопост със застроена площ 15 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1977 г., състояща се от 2 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Имот № 000253 в землището на с. Лехчево с площ 2 468 кв.м., представляващ прилежащ
терен към гаражи и ремонтна работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000252 в землището на с. Лехчево с площ 18 548 кв.м., представляващ прилежащ
терен към навес, тоалетна, бетонова площадка, ремонтен канал, 4 бр. ремонтни
работилници, 2 бр. караулки и асфалтов паркинг.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000237 в землището на с. Лехчево с площ 3 484 кв.м., представляващ прилежащ
терен към склад за торове.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-14-18-/1/ /
разпореждането с имота се извършва Дата:12.4.2013 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000238 в землището на с. Лехчево с площ 968 кв.м., представляващ прилежащ
терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 116 / Дата:05.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000239 в землището на с. Лехчево с площ 108 кв.м., представляващ прилежащ
терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000240 в землището на с. Лехчево с площ 2 371 кв.м., представляващ прилежащ
терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2200 /
12.03.2005

№ 2198 /
12.03.2005

№ 2199 /
12.03.2005

№ 2197 /
12.03.2005

№ 2182 /
12.03.2005

№ 2183 /
12.03.2005

№ 2185 /
12.03.2005

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

112

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Лехчево / Адрес: кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

163-В

163-В

160-В

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Чипровци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 60 УПИ:

Монтана / Чипровци /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Чипровци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 40 УПИ:

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: до чл. 148, ал. 1 от
УПИ ХІ-346 кв. 15
ППЗДС;
УПИ:

Имот № 000105 в землището на с. Лехчево с площ 5 386 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 245 / Дата:01.08.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000103 в землището на с. Лехчево с площ 5 793 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000104 в землището на с. Лехчево с площ 88 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000102 в землището на с. Лехчево с площ 6 129 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

ТП 8 гр. Чипровци: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 62 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 9 гр. Чипровци: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 25 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Превала: Терен с обща площ 10 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1958 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2184 /
12.03.2005

№ 2174 /
12.03.2005

№ 2214 /
14.03.2005

№ 2212 /
14.03.2005

№ 2215 /
14.03.2005

№ 2226 /
14.03.2005

№ 2213 /
14.03.2005

№ 2230 /
14.03.2005

163-В

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
местността "Кресно" ППЗДС;
кв. УПИ:

ТП "Застава" гр. Чипровци: Имот № 072033 в землището на гр. Чипровци с обща площ 36
кв.м, представляващ застроен със сграда трафопост терен.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Митровци: Терен с обща площ 10 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 10 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, построена 1962 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

163-В

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес: в
чл. 148, ал. 1 от
площад с ОК56-ОК35ППЗДС;
ОК34-ОК89-ОК57 кв.
УПИ:

270

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 153 УПИ: ІV

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 147, т. 3 от
ППЗДС

269

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 54 УПИ: ІІ

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;

Правно основание: На основание чл.
УПИ ІІ в кв. 54 по плана на гр. Монтана, представляващ застроен терен с обща площ 6542 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява Заповед № 282 / Дата:23.12.2005 кв.м.
от Областния управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

207

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 153 УПИ: ІV

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;

Застроен терен, представляващ ПИ № 2237 в кв. 153, УПИ ІV по плана на гр. Монтана, с
изключение на 87,50 кв.м застроени със сграда трафопост.

163-Б

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 35
ППЗДС;
УПИ: І

270

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 153 УПИ: ІV

163-Б

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 147, т. 3 от
ППЗДС

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 31
ППЗДС;
УПИ: І

Ерменко Георгиев Каменов
от гр. Михайловград

ПИ № 2238 в кв. 153, УПИ ІV по плана на гр. Монтана, с обща площ 311 кв.м, ведно с
построената в него 1-етажна масивна жилищна сграда със застр. площ 54 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява Заповед № 141 / Дата:15.5.2008 г. от Областния управител на област
изцяло отписан
Монтана.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана.

ТП "кв. 35" гр. Лом : Терен с обща площ 30 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 30 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

н-ци на Марта Илиева и
Илия Цветков - Станка
Илиева Цветкова от гр.
Михайловград

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Правно основание: На основание чл.
ПИ № 2239 в кв. 153, УПИ ІV по плана на гр. Монтана, представляващ незастроен терен 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
с площ 334 кв.м.
от Областния управител на област
Монтана.

ТП "Я. Атанасов" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 60 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1975 г., състояща се от 2 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2231 /
14.03.2005

№ 2232 /
14.03.2005

№ 2233 /
14.03.2005

№ 2227 /
14.03.2005

№ 2228 /
14.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 41
ППЗДС;
УПИ: ІІІ

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 34
ППЗДС;
УПИ: І

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 20
ППЗДС;
УПИ: ХХХІІ

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 45
ППЗДС;
УПИ: І

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 80
ППЗДС;
УПИ: VІІІ-1703

ТП "Детска градина МВР" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 38 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 3 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Балканстрой" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 78 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1979 г., състояща се от 2 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Читашка чешма" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 20 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Плувен басейн" гр. Лом : Терен с обща площ 116,4 кв.м, ведно с построената върху
него сграда трафопост със застр. площ 116,4 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж,
постр. 1977 г., състояща се от 4 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Шишман" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 26 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2229 /
14.03.2005

№ 2218 /
14.03.2005

№ 2220 /
14.03.2005

№ 2219 /
14.03.2005

№ 2224 /
14.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 28
ППЗДС;
УПИ: І

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
125 УПИ: І

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
157 УПИ: VІІІ

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
улица "Кирил и
Методий с ОК642ОК644 кв. УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
217 УПИ: VІ

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

ТП "Гимназия" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 22 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1975 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Строител" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 20 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1983 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Първи май" гр. Лом : Терен с обща площ 60 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 60 кв.м, сглобяема жб конструкция, на 1 етаж, постр. 1978
г., състояща се от 4 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "23 септември" гр. Лом : Терен с обща площ 22 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 22 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1968
г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Н. Иванов" гр. Лом : Помещение със застроена площ 22 кв.м на І-ви /партерен/ етаж в 5етажен жилищен блок.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2225 /
14.03.2005

№ 2223 /
14.03.2005

№ 2222 /
14.03.2005

№ 2221 /
14.03.2005

№ 2216 /
14.03.2005

№ 2217 /
14.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 99
ППЗДС;
УПИ: ІХ-2038

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Славянска" № 146
кв. 244 УПИ: V

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
116 УПИ: ХІV

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

163-Б

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
242 УПИ: І

271

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
ул. "Извора"№ 35,
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
жил. блок № 6 кв. 168 ЗДС;
УПИ: ІІ

163-Б

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 84
ППЗДС;
УПИ: ІХ

ТП "Държавен блок 3" гр. Лом : Две помещения с обща застроена площ 35 кв.м на І-ви
/партерен/ етаж в 5-етажен жилищен блок.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Военен блок" гр. Лом : Помещение със застроена площ 40 кв.м на І-ви /партерен/ етаж
в 5-етажен жилищен блок пл.№ 4111 в кв. 244 по плана на гр. Лом.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "блок "Ломска комуна" гр. Лом : Терен с обща площ 33 кв.м, ведно с построената върху
него сграда трафопост със застр. площ 33 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1975 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Машинна работилница" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 69 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Информационно-образователен център по гражданска защита със застроена площ 210
кв.м на І-ви етаж от четириетажен жил. блок № 6 с пл.№ 1081 в УПИ ІІ, кв. 168 по плана на
гр. Монтана.

ТП "кв. 84" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 70,6 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, построена 1983 г., състояща се от 1 бр. помещение, ведно с част от
застроения под сградата терен в размер на 30 кв.м.

Правно основание:На основание чл. 4
от ПМС № 53/02.03.2001 г.
/Приложение № 2, раздел ХVІ, т. 3/,
имотът се управлява от Държавна
агенция "Гражданска защита" към
Министерски съвет.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2295 /
15.03.2005

№ 2296 /
15.03.2005

№ 2299 /
15.03.2005

№ 2297 /
15.03.2005

№ 2298 /
15.03.2005

№ 2286 /
15.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

151

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
113 УПИ: І

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
152А УПИ: І

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв.
чл. 148, ал. 1 от
Момин брод, между
ППЗДС;
кв. 20 и улица с ОК72ОК75 кв. УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: между
кв. 145, улица с
чл. 148, ал. 1 от
ОК615-ОК616 и
ППЗДС;
улица с ОК615-ОК614
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
179 УПИ: ХІІІ

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

ТП "ДДЮ" гр. Лом : Терен с обща площ 20,50 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 20,50 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1967 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 Панаирска махала гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 43,5 кв.м,
конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1981 г., състояща се от 2 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 3 Момин брод гр. Лом : Терен с обща площ 31,80 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 31,80 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1961 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Гробища" гр. Лом : Терен с обща площ 21,30 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 21,30 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1966 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "кв. 178" гр. Лом : Сграда трафопост със застроена площ 70 кв.м, конструкция монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Имот № 003056 в землището на с. Ковачица с площ 4 243 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2266 /
15.03.2005

№ 2267 /
15.03.2005

№ 2268 /
15.03.2005

№ 2269 /
15.03.2005

№ 2270 /
15.03.2005

№ 2271 /
15.03.2005

№ 2272 /
15.03.2005

№ 2273 /
15.03.2005

№ 2274 /
15.03.2005

№ 2275 /
15.03.2005

151

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

151

151

151

151

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 003022 в землището на с. Ковачица с площ 8 052 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003023 в землището на с. Ковачица с площ 7 472 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003024 в землището на с. Ковачица с площ 499 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003025 в землището на с. Ковачица с площ 7 945 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003027 в землището на с. Ковачица с площ 899 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003028 в землището на с. Ковачица с площ 901 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003029 в землището на с. Ковачица с площ 899 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003030 в землището на с. Ковачица с площ 815 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003031 в землището на с. Ковачица с площ 407 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003034 в землището на с. Ковачица с площ 2992 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2276 /
15.03.2005

№ 2306 /
15.03.2005

№ 2277 /
15.03.2005

№ 2278 /
15.03.2005

№ 2279 /
15.03.2005

№ 2280 /
15.03.2005

№ 2281 /
15.03.2005

№ 2282 /
15.03.2005

№ 2283 /
15.03.2005

151

163-Б

151

151

151

151

151

151

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
114 УПИ: І

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 003035 в землището на с. Ковачица с площ 3 008 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "кв. 114" гр. Лом : Терен с обща площ 52,8 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 52 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1982 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

Имот № 003039 в землището на с. Ковачица с площ 1 083 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003040 в землището на с. Ковачица с площ 1 380 кв.м, представляващ прилежащ
терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-14-74 /
разпореждането с имота се извършва Дата:13.12.2011 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003041 в землището на с. Ковачица с площ 800 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003045 в землището на с. Ковачица с площ 1 128 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003051 в землището на с. Ковачица с площ 3 413 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003052 в землището на с. Ковачица с площ 3 414 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003053 в землището на с. Ковачица с площ 3 407 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2284 /
15.03.2005

№ 2285 /
15.03.2005

№ 2257 /
15.03.2005

№ 2258 /
15.03.2005

№ 2259 /
15.03.2005

№ 2260 /
15.03.2005

№ 2261 /
15.03.2005

№ 2262 /
15.03.2005

№ 2263 /
15.03.2005

№ 2264 /
15.03.2005

151

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

151

151

151

151

151

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 003054 в землището на с. Ковачица с площ 3 672 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003055 в землището на с. Ковачица с площ 3 666 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003010 в землището на с. Ковачица с площ 5 525 кв.м, представляващ прилежащ
терен към силажни ями.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003011 в землището на с. Ковачица с площ 748 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003013 в землището на с. Ковачица с площ 2 406 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003014 в землището на с. Ковачица с площ 3 306 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003017 в землището на с. Ковачица с площ 3 998 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003018 в землището на с. Ковачица с площ 4 768 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003019 в землището на с. Ковачица с площ 4 904 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003020 в землището на с. Ковачица с площ 4 694 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2265 /
15.03.2005

№ 2302 /
15.03.2005

№ 2300 /
15.03.2005

№ 2301 /
15.03.2005

№ 2303 /
15.03.2005

№ 2304 /
15.03.2005

151

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв.
чл. 148, ал. 1 от
Младеново, в улица с
ППЗДС;
ОК186-ОК187 кв.
УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв. чл. 148, ал. 1 от
Младеново, до кв. 102 ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв.
Младеново кв. 69
УПИ: V

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв.
чл. 148, ал. 1 от
Младеново, между кв.
ППЗДС;
110 и улица с ОК364ОК365 кв. УПИ:

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв.
Младеново кв. 115
УПИ: V

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Имот № 003021 в землището на с. Ковачица с площ 4 084 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

ТП 2 Младеново гр. Лом : Терен с обща площ 9,40 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 9,40 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971
г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 4 Младеново гр. Лом : Терен с обща площ 9,40 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 3 Младеново гр. Лом : Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 21,70 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 Младеново гр. Лом : Терен с обща площ 43,40 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 38,00 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1958 г., състояща се от 2 бр. помещения.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Параклиса" гр. Лом : Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 9 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2305 /
15.03.2005

№ 2307 /
15.03.2005

№ 2308 /
15.03.2005

№ 2309 /
15.03.2005

№ 2310 /
15.03.2005

№ 2234 /
15.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: , кв.
Младеново кв. 23
УПИ: І

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

Монтана / Лом /
с.Замфир / Адрес: , в
площадка между кв. 8 чл. 148, ал. 1 от
и улици с ОК21-ОК20 ППЗДС;
и с ОК26-ОК20 кв.
УПИ:

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
с.Замфир / Адрес: кв.
ППЗДС;
43 УПИ: ХІІІ-188

Монтана / Лом /
с.Замфир / Адрес: , в
площадка между кв.
35 и улици с ОК108ОК119 и с ОК108ОК107 кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

163-Б

Монтана / Лом /
с.Замфир / Адрес: , кв. чл. 148, ал. 1 от
66, до улица с ОК181- ППЗДС;
ОК180 кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

ТП "Вакуумна" гр. Лом : Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 11,20 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Замфир: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 11,90 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 3 с. Замфир: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1964 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 4 с. Замфир: Терен с обща площ 43,40 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 43,40 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1981 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 5 с. Замфир: Сграда трафопост със застр. площ 14,00 кв.м, конструкция - монолитна, на
1 етаж, постр. 1969 г., състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Имот № 001001 в землището на с. Ковачица с площ 2 268 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 141 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2235 /
15.03.2005

№ 2236 /
15.03.2005

№ 2237 /
15.03.2005

№ 2238 /
15.03.2005

№ 2239 /
15.03.2005

№ 2240 /
15.03.2005

№ 2241 /
15.03.2005

№ 2242 /
15.03.2005

№ 2243 /
15.03.2005

№ 2244 /
15.03.2005

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 001002 в землището на с. Ковачица с площ 6 442 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 140 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001003 в землището на с. Ковачица с площ 4 997 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 146 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001004 в землището на с. Ковачица с площ 943 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 145 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001005 в землището на с. Ковачица с площ 287 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001006 в землището на с. Ковачица с площ 71 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001007 в землището на с. Ковачица с площ 461 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 147 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001008 в землището на с. Ковачица с площ 1509 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 148 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001009 в землището на с. Ковачица с площ 750 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 149 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001010 в землището на с. Ковачица с площ 4 997 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 151 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001011 в землището на с. Ковачица с площ 4 640 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2245 /
15.03.2005

№ 2246 /
15.03.2005

№ 2247 /
15.03.2005

№ 2248 /
15.03.2005

№ 2249 /
15.03.2005

№ 2250 /
15.03.2005

№ 2251 /
15.03.2005

№ 2252 /
15.03.2005

№ 2253 /
15.03.2005

№ 2254 /
15.03.2005

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ковачица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мерата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

151

151

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 001012 в землището на с. Ковачица с площ 4 639 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 152 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001013 в землището на с. Ковачица с площ 1 030 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 150 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001014 в землището на с. Ковачица с площ 2 616 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001015 в землището на с. Ковачица с площ 3 186 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 144 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001016 в землището на с. Ковачица с площ 2 727 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 143 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001017 в землището на с. Ковачица с площ 13 017 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 142 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 001018 в землището на с. Ковачица с площ 7 488 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 139 / Дата:24.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003001 в землището на с. Ковачица с площ 277 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003002 в землището на с. Ковачица с площ 131 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 003003 в землището на с. Ковачица с площ 67 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2255 /
15.03.2005

№ 2256 /
15.03.2005

№ 2294 /
15.03.2005

№ 2293 /
15.03.2005

№ 2287 /
15.03.2005

№ 2288 /
15.03.2005

№ 2289 /
15.03.2005

№ 2290 /
15.03.2005

№ 2291 /
15.03.2005

№ 2292 /
15.03.2005

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 003006 в землището на с. Ковачица с площ 4 335 кв.м, представляващ прилежащ
терен към доилна зала.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-14-73 /
разпореждането с имота се извършва Дата:13.12.2011 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

151

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 003009 в землището на с. Ковачица с площ 2 061 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

225

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес: в
местността "До село"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл.10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 179012 в землището на с. Сумер с площ 4894 кв.м., представляващ прилежащ терен стопанисването, управлението и
Заповед № 257 / Дата:05.12.2005 към навес.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

225

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес: в
местността "До село"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл.10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Имот № 179011 в землището на с. Сумер с площ 501 кв.м., представляващ прилежащ терен
към портално (КПП).

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 142 / Дата:15.5.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

272

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дъбова махала /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Над село" кв. УПИ:

Имот № 000036 в землището на с. Дъбова махала с площ 5112 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-14-63 /
разпореждането с имота се извършва Дата:13.10.2011 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

272

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дъбова махала /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Над село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000038 в землището на с. Дъбова махала с площ 999 кв.м, представляващ свободен стопанисването, управлението и
Заповед № РД-14-64 /
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва Дата:13.10.2011 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

272

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дъбова махала /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Над село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000043 в землището на с. Дъбова махала с площ 512 кв.м, представляващ свободен стопанисването, управлението и
стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

272

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дъбова махала /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Над село" кв. УПИ:

272

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дъбова махала /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Над село" кв. УПИ:

272

Монтана / Брусарци /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дъбова махала /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Над село" кв. УПИ:

Имот № 000165 в землището на с. Дъбова махала с площ 4216 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 321 / Дата:14.11.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000166 в землището на с. Дъбова махала с площ 4077 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000167 в землището на с. Дъбова махала с площ 1953 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2311 /
24.03.2005

№ 2313 /
25.03.2005

№ 2334 /
25.03.2005

№ 2391 /
25.03.2005

№ 2393 /
25.03.2005

№ 2392 /
25.03.2005

№ 2418 /
25.03.2005

№ 2419 /
25.03.2005

"Профилактика,
рехабилитация и отдих" ЕАД - гр.
София
на основание Решение №№
775/01.08.1996 г. и 882/16.08.1996 г. на
МС и Решение № 41/10.12.1997 г. на
Надзорния съвет на НОИ, с Решение №
1/27.01.1998 г. на Софийски градски
съд по ф.д.№ 18429/1997 г., том 15,
стр. 138, парт.№ 854 в Регистъра на
търговските дружества.

УПИ VІІ-913 в кв. 74 по плана на гр. Вършец с обща площ 1200 кв.м, ведно с построените
в него сгради:
1. Балнеохотел "Тинтява 2" - сграда със застроена площ 163,40 кв.м /РЗП-664,20 кв.м/,
стоманобетонова конструкция, построена 1924 г., год. на реконструкция - 2004 г., състояща
се от:
- сутерен, включващ рецепция, медицински възстановителен сектор, интернет зала и ОВ
сектор;
- 2 бр. хотелски етажа, включващи 18 бр. стаи и 2 бр. апартаменти;
2. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 60 кв.м, масивна конструкция;

275

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
ул. "Д-р Дамян
Иванов" № 3 кв. 74
УПИ: VІІ-913

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

Имот № 901009 в землището на с. Боровци с площ 8 432 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

184

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Дунавска" № 42 кв.
20 УПИ: ІV

Правно основание:На основание чл. 2
и чл. 7 от ПМС № 240/30.11.1992 г.,
Три стаи - №№ 108, 109 и 122 с обща застроена площ 108 кв.м на І-ви етаж /южно крило/
имотът се управлява от Национална
в комбинирана 3-етажна масивна сграда, цялата с РЗП - 2918,72 кв.м, построена 1989 г.
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ – РВМС - Монтана

116

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
чл.2, ал.2, т.2 от ЗДС

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ХХ

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ХХІІ

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000254 в землището на с. Якимово с площ 118 кв. м, представляващ прилежащ
терен към тоалетна.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000743 в землището на с. Якимово с площ 3096 кв. м, представляващ прилежащ
терен към склад МТС и сграда за пазачите.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 172 / Дата:29.06.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000742 в землището на с. Якимово с площ 1787 кв. м, представляващ прилежащ
терен към навес за банциг и дърводелска работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХХ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 1868 кв. м, представляващ прилежащ
терен към железарска работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХХІІ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 3112 кв. м, представляващ прилежащ
терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2439 /
25.03.2005

№ 2440 /
25.03.2005

№ 2441 /
25.03.2005

№ 2442 /
25.03.2005

№ 2443 /
25.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Котеновци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 16 УПИ: ІІІ

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес:
до кръстовище на
чл. 148, ал. 1 от
улици с ОК123ППЗДС;
ОК124 и с ОК123-125
кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес:
в площадка с ОК48- чл. 148, ал. 1 от
ОК47-ОК45а-ОК31- ППЗДС;
ОК32-ОК33-ОК36 кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес:
между улици с ОК153- чл. 148, ал. 1 от
ОК182, с ОК161ППЗДС;
ОК162а и с ОК154ОК161 кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в улица с ОК69-ОК99 ППЗДС;
кв. УПИ:

ТП с. Котеновци: Сграда трафопост със застроена площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на
1 етаж, постр. 1958 г., състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Бистрилица: Терен с обща площ 6,5 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 6,5 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Бистрилица: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 3 с. Бистрилица: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Бокиловци: Терен с обща площ 29 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 15,5 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2437 /
25.03.2005

№ 2438 /
25.03.2005

№ 2499 /
25.03.2005

№ 2500 /
25.03.2005

№ 2501 /
25.03.2005

№ 2502 /
25.03.2005

№ 2503 /
25.03.2005

№ 2504 /
25.03.2005

163-Б

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Боровци / Адрес:
ППЗДС;
кв. УПИ:

ТП 2 с. Боровци: Терен с обща площ 12 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 12 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1965 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

163-Б

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: в чл. 148, ал. 1 от
улица с ОК53-ОК54 ППЗДС;
кв. УПИ:

ТП 3 с. Боровци: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255017 в землището на с. Габровница с площ 2 704 кв.м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към водоем и помпена станция.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255020 в землището на с. Габровница с площ 2 061 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255021 в землището на с. Габровница с площ 5 030 кв.м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към кравеферма.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255022 в землището на с. Габровница с площ 4 710 кв.м, предсатвляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към кравеферма.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255023 в землището на с. Габровница с площ 4 450 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 83 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към ремонтна работилница.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255024 в землището но с. Габровница с площ 1 910 кв.м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към кантар.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2505 /
25.03.2005

№ 2506 /
25.03.2005

№ 2507 /
25.03.2005

№ 2508 /
25.03.2005

№ 2509 /
25.03.2005

№ 2510 /
25.03.2005

№ 2511 /
25.03.2005

№ 2512 /
25.03.2005

№ 2513 /
25.03.2005

№ 2514 /
25.03.2005

Имот № 255026 в землището на с. Габровница с площ 6 850 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255027 в землището на с. Габровница с площ 5 477 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255028 в землището на с. Габровница с площ 6 287 кв.м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255029 в землището на с. Габровница с площ 3 938 кв. м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към склад за зърно.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255030 в землището на с. Габровница с площ 3 903 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 82 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към силажна яма.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255031 в землището на с. Габровница с площ 5 167 кв.м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към битова сграда.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255032 в землището на с. Габровница с площ 3 633 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 81 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към кравеферма.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255033 в землището на с. Габровница с площ 4 553 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 80 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към кравеферма.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255034 в землището на с. Габровница с площ 1 970 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255035 в землището на с. Габровница с площ 1 525 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 79 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към силажна яма.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2515 /
25.03.2005

№ 2516 /
25.03.2005

№ 2517 /
25.03.2005

№ 2518 /
25.03.2005

№ 2519 /
25.03.2005

№ 2520 /
25.03.2005

№ 2521 /
25.03.2005

№ 2522 /
25.03.2005

№ 2523 /
25.03.2005

№ 2525 /
25.03.2005

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255036 в землището на с. Габровница с площ 2 015 кв.м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към силажна яма.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255037 в землището на с. Габровница с площ 1 954 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 78 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към кравеферма.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255040 в землището на с. Габровница с площ 2 602 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 77 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към кравеферма.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255041 в землището на с. Габровница с площ 2 667 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 76 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към склад.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255044 в землището на с. Габровница с площ 4 892 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 75 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към навес-склад за зърно.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255046 в землището на с. Габровница с площ 3 645 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256001 в землището на с. Габровница с площ 8 194 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256002 в землището на с. Габровница с площ 6 606 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256003 в землището на с. Габровница с площ 3 076 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256005 в землището на с. Габровница с площ 1 419 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2526 /
25.03.2005

№ 2486 /
25.03.2005

№ 2488 /
25.03.2005

№ 2527 /
25.03.2005

№ 2524 /
25.03.2005

№ 2433 /
25.03.2005

№ 2373 /
25.03.2005

№ 2375 /
25.03.2005

№ 2376 /
25.03.2005

№ 2377 /
25.03.2005

Имот № 256006 в землището на с. Габровница с площ 6 172 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256007 в землището на с. Габровница с площ 3 641 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256008 в землището на с. Габровница с площ 5 896 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256009 в землището на с. Габровница с площ 3 950 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 256004 в землището на с. Габровница с площ 1 155 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 028115 в землището на с. Спанчевци с площ 15334 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 133038 в землището на с. Замфирово с площ 3 188 кв.м, представляващ прилежащ
терен към парокотелна централа и ГСМ за фуражен цех.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 133039 в землището на с. Замфирово с площ 396 кв.м, представляващ прилежащ
терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 133041 в землището на с. Замфирово с площ 14 632 кв. м, представляващ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към кравеферма.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

29

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Спанчевци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Селището" кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 133043 в землището на с. Замфирово с площ 1 628 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

№ 2378 /
25.03.2005

№ 2379 /
25.03.2005

№ 2380 /
25.03.2005

№ 2381 /
25.03.2005

№ 2382 /
25.03.2005

№ 2383 /
25.03.2005

№ 2472 /
25.03.2005

№ 2473 /
25.03.2005

№ 2474 /
25.03.2005

№ 2475 /
25.03.2005

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Бундино" кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Бундино" кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Бундино" кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

266

266

266

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 133044 в землището на с. Замфирово с площ 3 382 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000436 в землището на с. Замфирово с площ 6 701 кв.м, представляващ прилежащ
терен към кравеферма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000437 в землището на с. Замфирово с площ 2 569 кв.м, представляващ прилежащ
терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000439 в землището на с. Замфирово с площ 649 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000440 в землището на с. Замфирово с площ 7 389 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000441 в землището на с. Замфирово с площ 1 724 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 283012 в землището на с. Долна Вереница с площ 1 102 кв.м., представляващ
прилежащ терен към стопанска постройка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283013 в землището на с. Долна Вереница с площ 3 004 кв.м., представляващ
прилежащ терен към силажовместилище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 162 / Дата:13.6.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283014 в землището на с. Долна Вереница с площ 6 380 кв.м., представляващ
прилежащ терен към техническа работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 264 / Дата:30.10.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283015 в землището на с. Долна Вереница с площ 3 836 кв.м., представляващ
прилежащ терен към склад - ГСМ.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД 08-198 / Дата:27.7.2009
разпореждането с имота се извършва г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2476 /
25.03.2005

№ 2477 /
25.03.2005

№ 2478 /
25.03.2005

№ 2479 /
25.03.2005

№ 2480 /
25.03.2005

№ 2481 /
25.03.2005

№ 2482 /
25.03.2005

№ 2483 /
25.03.2005

№ 2484 /
25.03.2005

№ 2485 /
25.03.2005

266

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

266

266

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: в местността
"Конярнико" кв.
УПИ:

266

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 283016 в землището на с. Долна Вереница с площ 1 303 кв.м., представляващ
прилежащ терен към мандра.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 19 / Дата:01.2.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283017 в землището на с. Долна Вереница с площ 1 507 кв.м., представляващ
прилежащ терен към фуражна кухня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 20 / Дата:01.2.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283018 в землището на с. Долна Вереница с площ 781 кв.м., представляващ
прилежащ терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 21 / Дата:01.2.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283019 в землището на с. Долна Вереница с площ 2 582 кв.м., представляващ
прилежащ терен към бензиностанция.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283020 в землището на с. Долна Вереница с площ 3 067 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283021 в землището на с. Долна Вереница с площ 5 775 кв.м., представляващ
прилежащ терен към склад за зърнени храни и хамбар /централен/.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 163 / Дата:13.6.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283022 в землището на с. Долна Вереница с площ 5 814 кв.м., представляващ
прилежащ терен към метален навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283025 в землището на с. Долна Вереница с площ 6 770кв.м., представляващ
прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 17 / Дата:01.2.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283026 в землището на с. Долна Вереница с площ 1 656 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 283032 в землището на с. Долна Вереница с площ 1 025 кв.м., представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2384 /
25.03.2005

№ 2332 /
25.03.2005

№ 2336 /
25.03.2005

№ 2337 /
25.03.2005

№ 2345 /
25.03.2005

№ 2333 /
25.03.2005

100

200

245

245

245

163-Б

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Бундино" кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността
ППЗДС;
"Кованлъка" кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността
ППЗДС;
"Кованлъка" кв.
УПИ:

Имот № 000442 в землището на с. Замфирово с площ 7 801 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000109 в землището на с. Долно Церовене с площ 45 319 кв.м., представляващ
прилежащ терен към навес и постройка за ГСМ.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 056025 в землището на гр. Берковица с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на
стълб № 3 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Имот № 081017 в землището на гр. Берковица с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на
стълб № 4 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Бучняк" ППЗДС;
кв. УПИ:

Имот № 090069 в землището на с. Бързия с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на стълб
№ 26 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Монтана / Лом /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Лом / Адрес: кв. 33
ППЗДС;
УПИ: ІV

Район Лом: УПИ ІV с обща площ 1182 кв.м в кв. 33 по плана на гр. Лом, ведно с
построените в него сгради:
1. Административна сграда на Район Лом - застроена площ 242 кв.м, на 2 етажа, монолитна
конструкция, построена 1993 г., състояща се от 3 бр. гаражи, складови и сервизни
помещения и коридор на І-ви етаж, на ІІ-ри етаж - канцеларии, сервизни помещения и
коридор;
2. Гараж - застроена площ 30 кв.м, на 1 етаж, монолитна конструкция, постр. 1993 г., съст.
се от 1 бр. помещение.

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАДПредприятие "Мрежи високо
напрежение"- гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАДПредприятие "Мрежи високо
напрежение"- гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Предприятие "Мрежи високо
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2335 /
25.03.2005

№ 2385 /
25.03.2005

№ 2386 /
25.03.2005

№ 2387 /
25.03.2005

№ 2388 /
25.03.2005

№ 2389 /
25.03.2005

№ 2390 /
25.03.2005

№ 2400 /
25.03.2005

№ 2401 /
25.03.2005

245

116

116

116

116

116

116

276

276

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността
ППЗДС;
"Кованлъка" кв.
УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 056024 в землището на гр. Берковица с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на
стълб № 2 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАДПредприятие "Мрежи високо
напрежение"- гр. София Електропреносен район Монтана.

Имот № 000161 в землището на с. Якимово с площ 10859 кв. м, представляващ прилежащ
терен към 3 бр. спални помещения и 2 бр. навеси.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000163 в землището на с. Якимово с площ 10305 кв. м, представляващ прилежащ
терен към метален навес, ГСМ и навес за машини.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 170 / Дата:07.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000167 в землището на с. Якимово с площ 10636 кв. м, представляващ прилежащ
терен към 3 бр. спални помещения и 2 бр. навеси.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000168 в землището на с. Якимово с площ 4320 кв. м, представляващ прилежащ
терен към навес и части от 2 бр. спални помещения.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000171 в землището на с. Якимово с площ 802 кв. м, представляващ прилежащ
терен към жилищна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000177 в землището на с. Якимово с площ 1028 кв. м, представляващ прилежащ
терен към площадка за мерене.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000100 в землището на с. Киселево с площ 2159 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000101 в землището на с. Киселево с площ 1948 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

№ 2402 /
25.03.2005

№ 2403 /
25.03.2005

276

276

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 2404 /
25.03.2005

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 2405 /
25.03.2005

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 2434 /
25.03.2005

№ 2435 /
25.03.2005

№ 2436 /
25.03.2005

168-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
, Промишлена зона,
чл. 148, ал. 1 от
между имот № 29,
ППЗДС;
имот № 30 и улица кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС;
кв. 83 УПИ: ІІ

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес:
между улица с ОК32- чл. 148, ал. 1 от
ОК37-ОК38 и улица с ППЗДС;
ОК36а-ОК98 кв.
УПИ:

Имот № 000102 в землището на с. Киселево с площ 206 кв.м, представляващ прилежащ
терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000111 в землището на с. Киселево с площ 4662 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000112 в землището на с. Киселево с площ 1376 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000131 в землището на с. Киселево с площ 14300 кв.м, представляващ прилежащ
терен към работилница и ГСМ.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

ТП "Мандра" гр. Берковица: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1964 г.,
състояща се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП "Мечта" гр. Берковица: Част от застроения под 5-етажна масивна сграда терен в размер
на 32 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Боровци: Терен с обща площ 15,5 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 15,5 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2396 /
25.03.2005

№ 2397 /
25.03.2005

№ 2398 /
25.03.2005

№ 2399 /
25.03.2005

№ 2312 /
25.03.2005

№ 2314 /
25.03.2005

№ 2394 /
25.03.2005

№ 2395 /
25.03.2005

№ 2315 /
25.03.2005

№ 2316 /
25.03.2005

276

276

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

276

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

276

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Киселево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местостта "Могилите"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 000095 в землището на с. Киселево с площ 4009 кв.м, представляващ прилежащ
терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000096 в землището на с. Киселево с площ 3928 кв.м, представляващ прилежащ
терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 113 / Дата:05.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000097 в землището на с. Киселево с площ 1461 кв.м, представляващ прилежащ
терен към фуражна кухня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000098 в землището на с. Киселево с площ 5035 кв.м, представляващ прилежащ
терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 901008 в землището на с. Боровци с площ 7 725 кв.м, представляващ свободен
терен в стопански двор.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 901010 в землището на с. Боровци с площ 7 060 кв.м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000748 в землището на с. Якимово с площ 8787 кв. м, представляващ прилежащ
терен към метален навес, АХО и склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000087 в землището на с. Якимово с площ 1077 кв. м, представляващ прилежащ
терен към площадка за съхранение на пестициди.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 901013 в землището на с. Боровци с площ 3 871 кв.м, представляващ свободен
терен в стопански двор.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 901014 в землището на с. Боровци с площ 4 665 кв.м, представляващ свободен
терен в стопански двор.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2317 /
25.03.2005

№ 2318 /
25.03.2005

№ 2319 /
25.03.2005

№ 2324 /
25.03.2005

№ 2325 /
25.03.2005

№ 2326 /
25.03.2005

№ 2327 /
25.03.2005

№ 2328 /
25.03.2005

№ 2329 /
25.03.2005

№ 2330 /
25.03.2005

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

Имот № 901017 в землището на с. Боровци с площ 912 кв.м, представляващ свободен терен
в стопански двор.

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Боровци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 901024 в землището на с. Боровци с площ 525 кв.м, представляващ прилежащ терен
стопанисването, управлението и
към железен кош за царевица.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

224

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Клисурица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Дола" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000010 в землището на с. Клисурица с площ 86812 кв.м, представляващ
прилежащ терен към караулка, дърводелска работилница и стол, работилница-навес,
метален навес, трафопост, кантар, водоем-резервоар, хамбар, 4 бр. телчарници, ГСМ, склад
и меласохранилище, силажна яма, фуражна кухня и дървен кош.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Имот № 000513 в землището на с. Якимово с площ 9 606 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000160 в землището на с. Якимово с площ 12 351 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000162 в землището на с. Якимово с площ 11058 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000164 в землището на с. Якимово с площ 9 453 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000463 в землището на с. Якимово с площ 1 282 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000749 в землището на с. Якимово с площ 11 376 кв.м., представляващ прилежащ
терен към овчарник № 2.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000750 в землището на с. Якимово с площ 10 187 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

116

116

116

116

116

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

№ 2331 /
25.03.2005

№ 2431 /
25.03.2005

№ 2432 /
25.03.2005

№ 2346 /
25.03.2005

№ 2347 /
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Имот № 000751 в землището на с. Якимово с площ 1 642 кв.м., представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000062 в землището на с. Дондуково с площ 12496 кв.м, представляващ прилежащ
терен към асфалтова площадка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000097 в землището на с. Дондуково с площ 6463 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000012 в землището на с. Златия с площ 100476 кв.м, представляващ прилежащ
терен към селскостопанско летище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000025 в землището на с. Златия с площ 3381 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000224 в землището на с. Златия с площ 9174 кв.м, представляващ прилежащ терен стопанисването, управлението и
към склад за отрови.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Белотинци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Обреща"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

235

Монтана / Вълчедръм
чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Златия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "С.
от ППЗСПЗЗ;
Златия" кв. УПИ:

235

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000098 в землището на с. Дондуково с площ 4179 кв.м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000099 в землището на с. Дондуково с площ 6451 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000015 в землището на с. Белотинци с площ 6290 кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000101 в землището на с. Дондуково с площ 9900 кв.м, представляващ прилежащ
терен към три овчарника.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.
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25.03.2005

№ 2426 /
25.03.2005

№ 2321 /
25.03.2005
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25.03.2005
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Имот № 000103 в землището на с. Дондуково с площ 1925 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад за зърно и навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000104 в землището на с. Дондуково с площ 451 кв.м, представляващ прилежащ
терен към кантар и склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № ДС-06-3 / Дата:20.2.2019
стопанисването, управлението и
г. ч.- изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 001019 в землището на с. Белотинци с площ 7109 кв.м, представляващ
прилежащ терен към овцеферма и битова сграда.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000107 в землището на с. Дондуково с площ 1057 кв.м, представляващ прилежащ
терен ремонтна работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № ДС-06-4 / Дата:20.2.2019
стопанисването, управлението и
г. ч.- изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000002 в землището на с. Белотинци с площ 13046 кв.м, представляващ
прилежащ терен на овчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000108 в землището на с. Дондуково с площ 867 кв.м, представляващ прилежащ
терен към дърводелска работилница и банцинг.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Белотинци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Обреща"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

234

Монтана / Монтана /
с.Белотинци / Адрес:
местността "Зад
глама" кв. УПИ:

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000111 в землището на с. Дондуково с площ 423 кв.м, представляващ прилежащ
терен към фуражомелка.

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 300028 в землището на с. Стубел с площ 3653 кв.м, представляващ прилежащ стопанисването, управлението и
терен към телчарник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000305 в землището на с. Разград с площ 89252 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000307 в землището на с. Разград с площ 105542 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

196

113

113

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № ДС-06-47 /
Дата:14.12.2018 г. ч.- изцяло отписан
Заповед № ДС-06-5 / Дата:20.2.2019 г.
ч.- изцяло отписан

№ 2351 /
25.03.2005

№ 2352 /
25.03.2005

№ 2353 /
25.03.2005

№ 2354 /
25.03.2005

№ 2355 /
25.03.2005

№ 2356 /
25.03.2005

№ 2422 /
25.03.2005

№ 2421 /
25.03.2005

№ 2444 /
25.03.2005

113

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

113

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

272

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Дондуково / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

163-Б

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС;
кв. 114 УПИ: І

Имот № 000309 в землището на с. Разград с площ 69445 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000310 в землището на с. Разград с площ 14981 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000312 в землището на с. Разград с площ 21743 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000389 в землището на с. Разград с площ 1546 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000473 в землището на с. Разград с площ 24903 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000508 в землището на с. Разград с площ 1571 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000112 в землището на с. Дондуково с площ 823 кв.м, представляващ прилежащ
терен към ГСМ.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000113 в землището на с. Дондуково с площ 11167 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

ТП ЖБ"Ком" гр. Берковица: Помещение със застроена площ 22 кв.м в северната част на
партера в жил. блок с пл. № 2524 в УПИ І, кв. 114, ведно с част от застроения под жилищния
блок терен в размер на 22 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2445 /
25.03.2005

№ 2446 /
25.03.2005

№ 2447 /
25.03.2005

№ 2448 /
25.03.2005

№ 2449 /
25.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
Лесопарк "Калето", до ППЗДС;
кв. 27а кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС;
кв. 151 УПИ: ХІ

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
Парк "Ленин" кв. 151 ППЗДС;
УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в УПИ за озеленяване ППЗДС;
кв. 27 УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
Парк "Ленин" кв. 151 ППЗДС;
УПИ:

ТП 7 гр. Берковица: Терен с обща площ 34 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 34 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1979 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 10 гр. Берковица: Терен с обща площ 37 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 37 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 11 "Черква" гр. Берковица: Терен с обща площ 33 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 32 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971
г., състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 16 гр. Берковица: Терен с обща площ 52 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 52 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1973 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 20 гр. Берковица: Терен с обща площ 36 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 36 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2450 /
25.03.2005

№ 2451 /
25.03.2005

№ 2452 /
25.03.2005

№ 2453 /
25.03.2005

№ 2454 /
25.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
ул."Страцимировска" ППЗДС;
№ 10 кв. 133 УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
ул."Поручик
ППЗДС;
Савойски" № 9 кв. 79
УПИ: ХVІ

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Пърличево / Адрес:
ППЗДС;
кв. 13 УПИ: І-52

Монтана / Берковица /
с.Костенци / Адрес: в чл. 148, ал. 1 от
улица с ОК262-ОК263 ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Костенци / Адрес:
ППЗДС;
кв. 42 УПИ: ІІІ-103

ТП 24 гр. Берковица: Сграда трафопост с кад.№ 03928.506.081.002 по кадастралната карта
на гр. Берковица, със застроена площ 42 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1973 г., състоящата се от 1 бр. помещение, ведно със застроения под сградата терен с площ
42 кв.м.

ТП 32А гр. Берковица: Сграда трафопост с кад.№ 03928.508.314.001 по кадастралната карта
на гр. Берковица, със застроена площ 15 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1973 г., състоящата се от 1 бр. помещение, ведно със застроения под сградата терен с площ
15 кв.м.

Предоставяени части: имот №

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Предоставяени части: имот №

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Пърличево: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1961 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Костенци: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 7 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Костенци: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2455 /
25.03.2005

№ 2456 /
25.03.2005

№ 2457 /
25.03.2005

№ 2458 /
25.03.2005

№ 2459 /
25.03.2005

163-Б

163-Б

163-Б

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Балювица / Адрес:
ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Замфирово / Адрес:
ППЗДС;
кв. 73 УПИ: І

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Замфирово / Адрес:
ППЗДС;
кв. 35 УПИ: ІХ-618

163-Б

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес: чл. 148, ал. 1 от
в зелена площ до
ППЗДС;
ОК30 кв. 9А УПИ:

163-Б

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес:
в имот в строителните
граници на селото, за
който няма одобрен
чл. 148, ал. 1 от
ПУП /в околовръстен ППЗДС;
полигон по смисъла
на ЗТСУ (отм.)/, до
улица с ОК119-ОК120
кв. УПИ:

ТП с. Балювица: Сграда трафопост с пл.№ 116 по кад. план на с. Балювица, със застр. площ
9,5 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г., състоящата се от 1 бр.
помещение, ведно със застроения под сградата терен с площ 9,5 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 1 с. Замфирово: Терен с обща площ 12 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 12 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 2 с. Замфирово: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1958 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 3 с. Замфирово: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1971 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 4 с. Замфирово: Терен с обща площ 9 кв.м, ведно с построената върху него сграда
трафопост със застр. площ 9 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр. 1962 г.,
състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

№ 2461 /
25.03.2005

№ 2460 /
25.03.2005

№ 2487 /
25.03.2005

№ 2489 /
25.03.2005

№ 2490 /
25.03.2005

№ 2491 /
25.03.2005

№ 2492 /
25.03.2005

№ 2493 /
25.03.2005

163-Б

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
в площадка с ОК196ППЗДС;
ОК197-ОК198 кв.
УПИ:

ТП 6 с. Замфирово: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 16 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

ТП 5 с. Замфирово: Застроен под сграда трафопост терен с обща площ 49 кв.м.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

163-Б

Монтана / Берковица /
чл. 148, ал. 1 от
с.Замфирово / Адрес:
ППЗДС;
кв. 28 УПИ:

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255002 в землището на с. Габровница с площ 4 817 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255003 в землището на с. Габровница с площ 8 525 кв.м, преставлявящ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255004 в землището на с. Габровница с площ 1 018 кв.м, представлявящ прилежащ
Заповед № 86 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към склад за хербициди.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255005 в землището на с. Габровница с площ 4 048 кв.м, представлявящ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 255006 в землището на с. Габровница с площ 6 692 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255007 в землището на с. Габровница с площ 2 368 кв.м, представляващ прилежащ
Заповед № 85 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към бензиностанция.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2494 /
25.03.2005

№ 2495 /
25.03.2005

№ 2496 /
25.03.2005

№ 2497 /
25.03.2005

№ 2498 /
25.03.2005

№ 2420 /
25.03.2005

№ 2339 /
25.03.2005

№ 2357 /
25.03.2005

Имот № 255008 в землището на с. Габровница с площ 5 399 кв.м, представлявящ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

имот № 255013 в землището на с Габровница с площ 2 485 кв.м,представлявящ прилежащ
терен към свинарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255014 в землището на с. Габровница с площ 3 751 кв.м, представлявящ прилежащ
стопанисването, управлението и
терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255015 в землището на с. Габровница с площ 4 413 кв.м, представлявящ прилежащ
Заповед № 87 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към гараж, дърводелска работилница, склад за резервни части и склад за зърно.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 255016 в землището на с. Габровница с площ 3 472 кв.м, представлявящ прилежащ
Заповед № 84 / Дата:19.3.2008 г. стопанисването, управлението и
терен към склад и ремонтна работилница.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

274

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Габровница / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

163-Б

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: кв. 41 УПИ:
ІV

чл. 148, ал. 1 от
ППЗДС;

245

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Горно
ППЗДС;
ливаге" кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Дедов
от ППЗСПЗЗ;
рът" кв. УПИ:

ТП 4 с. Сталийска махала: Терен с обща площ 13,50 кв.м, ведно с построената върху него
сграда трафопост със застр. площ 12,00 кв.м, конструкция - монолитна, на 1 етаж, постр.
1982 г., състоящата се от 1 бр. помещение.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
– ПЛЕВЕН” ЕАД – ГР. ПЛЕВЕН
на основание Заповед № ДВ-138-А от
24.04.2000 г. на Председателя на
Държавна агенция по енергетика и
енергийни ресурси и Решение №
833/28.04.2000 г. на Пле-венски
Окръжен Съд по ф.д.№ 833/2000 г.,
том, стр. 7/30, парт.№ 350.

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Имот № 047039 в землището на с. Мездрея с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на стълб
Предприятие "Мрежи високо
№ 8 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

Имот № 133004 в землището на с. Замфирово с площ 1 901 кв.м, представляващ прилежащ
терен към ремонтна база.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 132 / Дата:17.7.2007 г. стопанисването, управлението и
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2358 /
25.03.2005

№ 2359 /
25.03.2005

№ 2360 /
25.03.2005

№ 2361 /
25.03.2005

№ 2362 /
25.03.2005

№ 2363 /
25.03.2005

№ 2364 /
25.03.2005

№ 2365 /
25.03.2005

№ 2366 /
25.03.2005

№ 2367 /
25.03.2005

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Берковица / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 133012 в землището на с. Замфирово с полщ 2 772 кв. м, представляващ прилежащ
терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133013 в землището на с. Замфирово с площ 7 376 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад за зърно с шахта за зърно и ГСМ за зърносушилня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133014 в землището на с. Замфирово с площ 205 кв. м, представляващ прилежащ
терен към помпена станция.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133016 в землището на с. Замфирово с площ 2 653 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133018 в землището на с. Замфирово с площ 1 597 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 274 / Дата:19.12.2005 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133023 в землището на с. Замфирово с площ 2 704 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133024 в землището на с. Замфирово с площ 1 216 кв.м, представляващ прилежащ
терен към торова площадка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133026 в землището на с. Замфирово с площ 1 719 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133027 в землището на с. Замфирово с площ 1 859 кв. м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133030 в землището на с. Замфирово с площ 6 309 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2368 /
25.03.2005

№ 2369 /
25.03.2005

№ 2370 /
25.03.2005

№ 2371 /
25.03.2005

№ 2372 /
25.03.2005

№ 2374 /
25.03.2005

№ 2408 /
25.03.2005

№ 2409 /
25.03.2005

№ 2410 /
25.03.2005

№ 2411 /
25.03.2005

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността " Дедов
от ППЗСПЗЗ;
рът" кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: VІ

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: VІІ

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: VІІІ

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ІХ

Имот № 133031 в землището на с. Замфирово с площ 2 172 кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133032 в землището на с. Замфирово с площ 778 кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад и кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133034 в землището на с. Замфирово с площ 7 368 кв.м, представляващ прилежащ
терен към кравеферма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 323 / Дата:14.11.2006 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133035 в землището на с. Замфирово с площ 1 712 кв.м, представляващ прилежащ
терен към навес /склад/.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133036 в землището на с. Замфирово с площ 2 658 кв.м, представляващ прилежащ
терен към сеносушилня /склад/.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 133037 в землището на с. Замфирово с площ 1 417 кв.м, представляващ прилежащ
терен към фуражен цех.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

УПИ VІ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 7828 кв. м, представляващ прилежащ
терен към масивна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ VІІ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 2662 кв. м, представляващ прилежащ
терен към силажна яма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ VІІІ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 3871 кв. м, представляващ прилежащ
терен към силажна яма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ІХ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 3800 кв. м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2412 /
25.03.2005

№ 2413 /
25.03.2005

№ 2414 /
25.03.2005

№ 2415 /
25.03.2005

№ 2416 /
25.03.2005

№ 2417 /
25.03.2005

№ 2338 /
25.03.2005

№ 2407 /
25.03.2005

№ 2406 /
25.03.2005

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: Х

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ХІІІ

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ХІV

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ХVІ

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ХVІІ

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ХІХ

УПИ Х, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 2207 кв. м, представляващ прилежащ
терен към силажна яма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХІІІ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 1210 кв. м, представляващ прилежащ
терен към кантар и хамбар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХІV, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 34 кв. м, представляващ прилежащ
терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХVІ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 1591 кв. м, представляващ прилежащ
терен към административна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХVІІ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 2646 кв. м, представляващ прилежащ
терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХІХ, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 1260 кв. м, представляващ прилежащ
терен към помпа.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

245

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността
ППЗДС;
"Карамедов връх" кв.
УПИ:

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Имот № 043014 в землището на с. Мездрея с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на стълб
Предприятие "Мрежи високо
№ 6 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: V

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ V, в кв. 1 по плана на с. Портитовци с площ 419 кв. м, представляващ прилежащ терен стопанисването, управлението и
към склад за гориво.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

273

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
с.Портитовци / Адрес:
от ППЗСПЗЗ;
кв. 1 УПИ: ІІІ

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ІІІ, в кв. 1 по плана с. Портитовци с площ
1 462 кв. м, представляващ прилежащ терен към свинарник.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

№ 2340 /
25.03.2005

№ 2341 /
25.03.2005

№ 2342 /
25.03.2005

№ 2343 /
25.03.2005

№ 2344 /
25.03.2005

№ 2541 /
09.05.2005

245

245

245

245

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Преки
ППЗДС;
път" кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Преки
ППЗДС;
път" кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Могила" ППЗДС;
кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Могила" ППЗДС;
кв. УПИ:

Имот № 008035 в землището на с. Бързия с площ 25 кв.м, представляващ стъпка на стълб
№ 14 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Имот № 008036 в землището на с. Бързия с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на стълб
№ 15 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Имот № 031071 в землището на с. Бързия с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на стълб
№ 19 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Имот № 031072 в землището на с. Бързия с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на стълб
№ 20 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Предприятие "Мрежи високо
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Предприятие "Мрежи високо
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Предприятие "Мрежи високо
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Предприятие "Мрежи високо
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.
"НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ"ЕАД ГР. СОФИЯ
на основание Заповед №
207/09.12.1996 г. на Министъра на
енергетиката и енергийните ресурси, с
Решение № 13/07.05.1997 г. на
Софийски градски съд по ф.д.№
29869/1991 г., том 5, стр. 98, парт.№
196 в Регистъра на търговските
дружества.

245

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 148, ал. 1 от
местността "Бърдо"
ППЗДС;
кв. УПИ:

Имот № 074075 в землището на с. Бързия с площ 22 кв.м, представляващ стъпка на стълб
№ 21 на Електропровод ВЛ 110 кV "Ком".

Правно основание: Имотът се
управлява от "НЕК"ЕАД Предприятие "Мрежи високо
напрежение" гр. София Електропреносен район Монтана.

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000090 в землището на с. Крива бара с площ 42 373 /четиридесет и две хиляди
триста седемдесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към бригаден стан, склад и
помпена станция.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2540 /
09.05.2005

№ 2539 /
09.05.2005

№ 2538 /
09.05.2005

№ 2536 /
09.05.2005

№ 2535 /
09.05.2005

№ 2534 /
09.05.2005

№ 2533 /
09.05.2005

№ 2532 /
09.05.2005

№ 2531 /
09.05.2005

№ 2530 /
09.05.2005

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000091 в землището на с. Крива бара с площ 20 587 /двадесет хиляди петстотин
осемдесет и седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000139 в землището на с. Крива бара с площ 26 597 /двадесет и шест хиляди
петстотин деветдесет и седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000140 в землището на с. Крива бара, с площ 2 721 /две хиляди седемстотин
двадесет и един/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000170 в землището на с. Крива бара с площ 8 193 /осем хиляди сто деветдесет и
три/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 010002 в землището на с. Крива бара с площ 6 400 /шест хиляди и четиристотин/
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 020001 в землището на с. Крива бара с площ 2 325 /две хиляди триста двадесет и
пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 020002 в землището с. Крива Бара с площ 2 000 / две хиляди/ кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 020003 в землището на с. Крива бара с площ 2 472 /две хиляди четиристотин
седемдесет и два/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 030002 в землището на с. Крива бара с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 030003 в землището на с. Крива бара с площ 1 182 /хиляда сто осемдесет и два/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2542 /
09.05.2005

№ 2529 /
09.05.2005

№ 2554 /
09.05.2005

№ 2528 /
09.05.2005

№ 2553 /
09.05.2005

№ 2552 /
09.05.2005

№ 2551 /
09.05.2005

№ 2550 /
09.05.2005

№ 2549 /
09.05.2005

№ 2548 /
09.05.2005

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 030004 в землището на с. Крива бара с площ 202 /двеста и два / кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Вършец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Равнище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 034159 в землището на гр. Вършец с площ 7 800 /седем хиляди и осемстотин/ кв.м, стопанисването, управлението и
представляващ прилежащ терен към овчарник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 084001 в землището на с. Медковец с площ 1 708 /хиляда седемстотин и осем/ кв.м,
стопанисването, управлението и
представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Вършец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Грамада"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 001806 в землището на гр. Вършец с площ 2 838 /две хиляди осемстотин тридесет стопанисването, управлението и
и осем/кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 084004 в землището на с. Медковец с площ 3 910 /три хиляди деветстотин и десет/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 084009 в землището на с. Медковец с площ 1 604 /хиляда шестстотин и четири/
кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 084010 в землището на с. Медковец с площ 756 /седемстотин петдесет и шест/ кв.м,
стопанисването, управлението и
представляващ прилежащ терен към съоръжение - веялка.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 084014 в землището на с. Медковец с площ 2 681 / две хиляди шестстотин
осемдесет и един/кв.м, представляващ прилежащ терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 227 / Дата:31.07.2006 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 084015 в землището на с. Медковец с площ 4 285 /четири хиляди двеста осемдесет
и пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 084016 в землището на с. Медковец с площ 623 /шестстотин двадесет и три/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.
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Имот № 084023 в землището на с. Медковец с площ 3 420 /три хиляди четиристотин и
двадесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 084024 в землището на с. Медковец с площ 3 139/три хиляди сто тридесет и девет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към хамбар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 180 / Дата:10.7.2008 г. стопанисването, управлението и
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 084025 в землището на с. Медковец с площ 643 /шестстотин четиридесет и три/
кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за смески.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 084026 в землището на с. Медковец с площ 319 /триста и деветнадесет/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
месността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 084027 в землището на с. Медковец с площ 948 /деветстотин четиредесет и осем/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 084028 в землището на с. Медковец с площ 4 142 /четири хиляди сто четиредесет и
стопанисването, управлението и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към зърносушилня и асфалтова площадка.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 084029 в землището на с. Медковец с площ 1 188 /хиляда сто осемдесет и осем/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността " Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 084031 в землището на с. Медковец с площ 1 178 /хиляда сто седемдесет и осем/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 084035 в землището на с. Медковец с площ 7 008 /седем хиляди и осем/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

171

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000141 в землището на с. Крива бара с площ 47 196 /четиридесет и седем хиляди
сто деветдесет и шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

160

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Медковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Бреста"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:
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39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХІІ

чл. 71 и чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавната
собственост;

УПИ № ХІІ /дванадесет/ в кв. 257 /двеста петдесет и седем/ по плана на гр. Лом, ПСЗ Север, с площ 2130 /две хиляди сто и тридесет/ кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява Заповед № 171 / Дата:27.07.2005 от Областния управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХІІІ

чл. 71 и чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавната
собственост;

УПИ № ХІІІ /тринадесет/ в кв. 257 /двеста петдесет и седем/ по плана на гр. Лом, ПСЗ Север, с площ 12630 /дванадесет хиляди шестотин и тридесет/ кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява Заповед № 172 / Дата:27.07.2005 от Областния управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХІV

чл. 71 и чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавната
собственост;

Правно основание: На основание чл.
УПИ № ХІV /четиринадесет/ в кв. 257 /двеста петдесет и седем/ по плана на гр. Лом, ПСЗ - 18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
Север, с площ 10800 /десет хиляди и осемстотин/ кв.м.
от Областния управител на област
Монтана.

39

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
257 УПИ: ХVІІ

чл. 71 и чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавната
собственост;

Правно основание: На основание чл.
УПИ № ХVІІ /седемнадесет/ в кв. 257 /двеста петдесет и седем/ по плана на гр. Лом, ПСЗ - 18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява Заповед № 174 / Дата:27.07.2005 Север, с площ 1870 /хиляда осемстотин и седемдесет/ кв.м.
от Областния управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХХІІІ-122

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХХІІІ-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 2848 /две хиляди осемстотин
четиридесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към масивна сграда.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХХІV-122

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХХІV-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 5152 /пет хиляди сто петдесет и
стопанисването, управлението и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към масивно жилище, масивна сграда, навес и
разпореждането с имота се извършва
мивка.
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХХІ-122

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХХІ-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 2655 /две хиляди шестстотин
петдесет и пет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към масивна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХІХ-122

УПИ ХІХ-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 547 /петстотин четиридесет и
седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към масивна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХХ-122

УПИ ХХ-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 1463 /хиляда четиристотин
шестдесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към масивна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922001 в землището на гр. Бойчиновци с площ 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв. м,
представляващ прилежащ терен към ГСМ.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 922004 в землището на гр. Бойчиновци с площ 4 431 /четири хиляди четиристотин
стопанисването, управлението и
Заповед № 276 / Дата:05.12.2008 г. тридесет и един/ кв. м, представляващ прилежащ терен към склад - сеносушилня и фуражна
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
кухня.
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № 173 / Дата:27.07.2005 изцяло отписан;Заповед № /
Дата:.......... - изцяло отписан;Заповед
№ / Дата:.......... - изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХVІІІ-122

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922005 в землището на гр. Бойчиновци с площ 4 147 /четири хиляди сто
четиридесет и седем/ кв. м, представляващ прилежащ терен към обор за добитък.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХVІІІ-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 922 /деветстотин двадесет и два/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към масивна сграда.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Бойчиновци /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: кв. 26 УПИ: ІІ- от ППЗСПЗЗ;
121

УПИ ІІ-121, в кв. 26 по плана на гр. Бойчиновци с площ 2536 /две хиляди петстотин
тридесет и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към триетажна масивна жилищна
сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХХV-122

УПИ ХХV-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 519 /петстотин и деветнадесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към масивна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. 25 УПИ:
ХХVІ-122

УПИ ХХVІ-122, в кв. 25 по плана на гр. Бойчиновци с площ 1218 /хиляда двеста и
осемнадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 2 бр. масивни сгради.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927002 в землището на с. Мадан с площ
2 051 /две хиляди петдесет и един/ кв. м, представляващ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 124 / Дата:07.06.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927003 в землището на с. Мадан с площ
4 100 /четири хиляди и сто/ кв. м, представляващ прилежащ терен към склад и сушилня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 27 / Дата:03.02.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927004 в землището на с. Мадан с площ
1 349 /хиляда триста четиридесет и девет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 28 / Дата:03.02.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927005 в землището на с. Мадан с площ
491 /четиристотин деветдесет и един/ кв. м, представляващ прилежащ терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927006 в землището на с. Мадан с площ
315 /триста и петнадесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към караулно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

182

182

182

182

182

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

№ 2581 /
19.05.2005

№ 2580 /
19.05.2005

№ 2579 /
19.05.2005

№ 2578 /
19.05.2005

№ 2577 /
19.05.2005

№ 2576 /
19.05.2005

№ 2575 /
19.05.2005

№ 2588 /
19.05.2005

№ 2587 /
19.05.2005

№ 2589 /
25.05.2005

182

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 927007 в землището на с. Мадан с площ
6 346 /шест хиляди триста четиридесет и шест/ кв. м, представляващ прилежащ терен към
сушилня и навес-площадка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927008 в землището на с. Мадан с площ
1 669 /хиляда шестстотин шестдесет и девет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към
склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 927009 в землището на с. Мадан с площ
2 017 /две хиляди и седемнадесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 927010 в землището на с. Мадан с площ
2 303 /две хиляди триста и три/ кв. м, представляващ прилежащ терен към бензиностанция,
състояща се от нафтоколноки, сграда, подземни резервоари и асфалтови настилки.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927012 в землището на с. Мадан с площ
7 950 /седем хиляди деветстотин и петдесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към
халета за машини.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927013 в землището на с. Мадан с площ
8 961 /осем хиляди деветстотин шестдесет и един/ кв. м, представляващ прилежащ терен
към ремонтна работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927014 в землището на с. Мадан с площ
7 820 /седем хиляди осемстотин и двадесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към
сграда-бетонен склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927015 в землището на с. Мадан с площ
9 077 /девет хиляди седемдесет и седем/ кв. м, представляващ прилежащ терен към обор.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 927001 в землището на с. Мадан с площ
2 157 /две хиляди сто петдесет и седем/ кв. м, представляващ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 057007 с площ 47334 кв.м в землището на с. Бързия, община Берковица, с начин
на трайно ползване - учебна зелена площ.

Правно основание: На основание т. 2
от Разпореждане на МС №
461/24.12.1968 г. имотът се управлява
от Лесотехнически университет гр.
София - Учебно-опитно горско
стопанство "Петрохан" с. Бързия.

182

182

182

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

135

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес:
чл. 2, ал. 2 , т. 2 от
местността
ЗДС във връзка с чл.
"Поплаловица" кв.
89, ал. 2 от ЗВО;
УПИ:

№ 2593 /
25.05.2005

№ 2594 /
25.05.2005

№ 2595 /
25.05.2005

№ 2596 /
25.05.2005

№ 2597 /
25.05.2005

№ 2598 /
25.05.2005

№ 2599 /
25.05.2005

№ 2600 /
25.05.2005

№ 2601 /
25.05.2005

№ 2602 /
25.05.2005

116

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ІІІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ІV

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ІІІ /три/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 5 801 /пет хиляди
осемстотин и един/ кв. м, представляващ прилежащ терен към краварник.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ІV /четири/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 4 562 /четири хиляди стопанисването, управлението и
петстотин шестдесет и два/ кв. м, представляващ прилежащ терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: V

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ V /пет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 15 112 /петнадесет хиляди
стопанисването, управлението и
сто и дванадесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към 4 бр. спални помещения и 3 бр.
разпореждането с имота се извършва
навеси.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: Х

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ Х /десет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 6 339 /шест хиляди
триста тридесет и девет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към части от 2 бр. спални
помещения.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХІ /единадесет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 12 155
/дванадесет хиляди сто петдест и пет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към 3 бр.
спални помещения и 2 бр. навеси.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХVІ /шестнадесет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 2 244 /две
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-14-22-(1) /
хиляди двеста четиридесет и четири/ кв. м, представляващ прилежащ терен към 2 бр. спални
разпореждането с имота се извършва Дата:12.12.2014 г. ч.- изцяло отписан
помещения и 1 бр. навес.
от Министъра на земеделието и
горите.

116

116

116

116

116

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХVІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХVІІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХVІІІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХІХ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХХ

УПИ ХVІІ /седемнадесет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 2 244 /две
хиляди двеста и четиридесет и четири/ кв. м, представляващ прилежащ терен към 2 бр.
спални помещения и 1 бр. навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХVІІІ /осемнадесет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 2 482 /две
хиляди четиристотин осемдесет и два/ кв. м, представляващ прилежащ терен към 2 бр.
спални помещения и 1 бр. навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХІХ /деветнадесет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 10 616 /десет
стопанисването, управлението и
хиляди шестстотин и шестнадесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към площадка разпореждането с имота се извършва
боксове.
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХХ /двадесет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 4 240 /четири
хиляди двеста и четиридесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 115 / Дата:05.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2603 /
25.05.2005

№ 2604 /
25.05.2005

№ 2605 /
25.05.2005

№ 2606 /
25.05.2005

№ 2607 /
25.05.2005

№ 2608 /
25.05.2005

№ 2590 /
25.05.2005

№ 2591 /
25.05.2005

№ 2592 /
25.05.2005

№ 2609 /
08.06.2005

116

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХХІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХХІV

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХХІ /двадесет и едно/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 7 488
/седем хиляди четиристотин осемдесет и осем/ кв. м, представляващ прилежащ терен към
силажовместилища.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ ХХІV /двадесет и четири/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 4 400
/четири хиляди и четиристотин/ кв. м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХХV

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХХV /двадесет и пет/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 4 972
/четири хиляди деветстотин седемдесет и два/ кв. м, представляващ прилежащ терен към
млекосъбирателен пункт, гараж, складове и караулно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХХVІ

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХХVІ /двадесет и шест/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 3 980
/три хиляди деветстотин и осемдесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към баняфилтър, битова сграда и караулно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

УПИ ХХХІІІ /тридесет и три/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 3 170
/три хиляди сто и седемдесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно и
навес за обеззаразяване.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХХХІІІ

116

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХХХІV

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХХХІV /тридесет и четири/ в стопански двор № 1 по плана на с. Якимово с площ 3 936
стопанисването, управлението и
/три хиляди деветстотин тридесет и шест/ кв. м, представляващ прилежащ терен към колиен
разпореждането с имота се извършва
кантар, бетонова и баластрена площадки.
от Министъра на земеделието и
горите.

277

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 119 УПИ:

чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
чл. 147, т. 5 от
ППЗДС;

Поземлен имот в кв.119 /сто и деветнадесет/ по плана на кв. Заножене, гр. Вършец с площ
Правно основание: На основание чл.
21467 /двадесет и един хиляди четиристотин шестдесет и седем/ кв.м.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява Заповед № 35 / Дата:08.02.2006 от Областния управител на област
частично отписан;
Монтана.
виж раздел 13!

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХІ /единадесет/ в стопански двор № 3 по плана на с. Якимово с площ 2 616 /две хиляди стопанисването, управлението и
Заповед № 358 / Дата:13.12.2006 шестстотин и шестнадесет/ кв. м, представляващ прилежащ терен към телчарник.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХІІ /дванадесет/ в стопански двор № 3 по плана на с. Якимово с площ 752 /седемстотин стопанисването, управлението и
Заповед № 357 / Дата:13.12.2006 петдесет и два/ кв. м, представляващ прилежащ терен към склад - хамбар.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

116

116

182

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ: ХІІ

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 927011 в землището на с. Мадан с площ
стопанисването, управлението и
9 992 /девет хиляди деветстотин деветдесет и два/ кв. м, представляващ прилежащ терен към
разпореждането с имота се извършва
сграда /хале с административни участъци/ и ветеринарна лечебница.
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2610 /
10.06.2005

№ 2628 /
24.06.2005

№ 2611 /
24.06.2005

№ 2612 /
24.06.2005

№ 2626 /
24.06.2005

№ 2613 /
24.06.2005

№ 2614 /
24.06.2005

№ 2615 /
24.06.2005

№ 2616 /
24.06.2005

Заповед № / Дата:.......... - изцяло
отписан;Заповед № / Дата:.......... Правно основание:
На основание изцяло отписан;Заповед № 186 /
чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
Дата:17.08.2005 - изцяло
управлява от Областния управител на отписан;Заповед № 186 /
област Монтана.
Дата:17.08.2005 - изцяло
отписан;Заповед № 186 /
Дата:17.08.2005 - изцяло отписан;

278

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;

Имот № 000362 /триста шестдесет и две/ с площ 660 /шестстотин и шестдесет/ кв.м в
землище Живовци, община Монтана.

101

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес:
местността "Червения
брег" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл.10б,
ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.
45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 265006 в землището на с. Расово с площ 2 782 /две хиляди седемстотин осемдесет стопанисването, управлението и
Заповед № 126 / Дата:07.06.2006 и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Песочница / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Пред
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000144 в землището на с. Песочница с площ 932 /деветстотин тридесет и два/ кв.м, стопанисването, управлението и
представляващ прилежащ терен към склад за зърно.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Песочница / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Пред
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 000145 в землището на с. Песочница с площ 231 /двеста тридесет и един/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда към фуражна кухня.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Цветкова бара /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: местността
от ППЗСПЗЗ;
"Каманяро" кв. УПИ:

Имот № 002017 в землището на с. Цветкова бара с площ 232 /двеста тридесет и два/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

193

Монтана / Берковица /
с.Ягодово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Кариманица" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 029048 в землището на с. Ягодово с площ 494 /четиристотин деветдесет и четири/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Ягодово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Оручяко"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 016035 в землището на с. Ягодово с площ 236 /двеста тридесет и шест/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда към овчарник и тоалетна.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 079001 в землището на с. Благово с площ 2139 /две хиляди сто тридесет и девет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към силажохранилище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 179 / Дата:10.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 079002 в землището на с. Благово с площ 4578 /четири хиляди петстотин
седемдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2617 /
24.06.2005

№ 2618 /
24.06.2005

№ 2619 /
24.06.2005

№ 2620 /
24.06.2005

№ 2621 /
24.06.2005

№ 2622 /
24.06.2005

№ 2627 /
24.06.2005

№ 2624 /
24.06.2005

№ 2625 /
24.06.2005

№ 2623 /
24.06.2005

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 079003 в землището на с. Благово с площ 3891 /три хиляди осемстотин деветдесет стопанисването, управлението и
и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 079004 в землището на с. Благово с площ 3689 /три хиляди шестстотин осемдесет
и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 079005 в землището на с. Благово с площ 1562 /хиляда петстотин шестдесет и два/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към сеновал и резервоар.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 079007 в землището на с. Благово с площ 1002 /хиляда и два/ кв.м, представляващ стопанисването, управлението и
прилежащ терен към фуражна кухня.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 079010 в землището на с. Благово с площ 8556 /осем хиляди петстотин петдесет и
стопанисването, управлението и
шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към работилница с гараж, нафтово стопанство и
разпореждането с имота се извършва
фурна.
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 079011 в землището на с. Благово с площ 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към склад и тоалетна.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

101

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес:
местността "Червения
брег" кв. УПИ:

Имот № 265005 в землището на с. Расово с площ 1 524 /хиляда петстотин двадесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към зърносушилня и съоръжения към нея.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 168 / Дата:07.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 079013 в землището на с. Благово с площ 2315 /две хиляди триста и петнадесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 079014 в землището на с. Благово с площ 3514 /три хиляди петстотин и
четиринадесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

280

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стопански двор" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 079012 в землището на с. Благово с площ 978 /деветстотин седемдесет и осем/
кв.м, представляващ прилежащ терен към битова сграда с кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 71 от ЗДС; чл.10б,
ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.
45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

№ 2630 /
30.06.2005

№ 2629 /
30.06.2005

№ 2637 /
11.07.2005

№ 2638 /
11.07.2005

№ 2639 /
11.07.2005

№ 2640 /
11.07.2005

№ 2641 /
11.07.2005

№ 2633 /
11.07.2005

ПИ № 4345 /четири хиляди триста четиридесет и пет/ в кв. 3 /три/ по плана на гр.
Монтана с площ 18170 /осемнадесет хиляди сто и седемдесет/ кв., ведно с построените в
него сгради:
1. Учебна сграда със застроена площ 1040 /хиляда и четиридесет/ кв.м, РЗП - 4160 /четири
хиляди сто и шестдесет/ кв.м, конструкция - МЖ, построена 1962 г., състояща се от
полуподземен етаж и три надземни етажа;
2. Сграда учебен павилион с кухня - 144 /сто четиридесет и четири/ кв.м, на един етаж,
конструкция - МС, постр. 1962 г.;
3. Сграда гаражи - 55 /петдесет и пет/ кв.м, на един етаж, МС, построена 1962 г.;
4. Учебно-производствена база - едноетажна сграда със застр. площ 293 /двеста деветдесет и
три/ кв.м, МЖ, 1962 г.;
5. Баня и съблекалня към физк. салон - 155 /сто петдесет и пет/ кв.м, на един етаж, МЖ, 1962
г.;
6. Физкултурен салон - 187 /сто осемдесет и седем/ кв.м, на един етаж, МЖ, 1962 г.;
7. Едноетажна сграда състояща се от складове и дърводелска работилница - 417
/четиристотин и седемнадесет/ кв.м, МЖ, 1922 г.
8. Самостоятелно обособена част от едноетажна сграда, състояща се от домакински складове
със застр. площ 417 /четиристотин и седемнадесет/ кв.м, МЖ, 1922 г.

Правно основание: Имотът се
управлява от Финансово-стопанска
гимназия "Васил Левски" - гр.
Монтана към Министерство на
образованието и науката.

Правно основание:
Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

281

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
бул."Александър
Стамболийски"№ 37
кв. 3 УПИ:

279

Монтана / Лом /
чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
с.Сталийска махала / чл. 147, т. 5 от
Адрес: кв. 52 УПИ: І ППЗДС;

Тото-пункт: Едноетажна масивна сграда със застроена площ 32 /тридесет и два/ кв.м,
построена 1982 г.

29

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Долна Бела речка /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността "
от ППЗСПЗЗ;
Лъката" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 901001 в землището на с. Долна Бела речка с площ 1602 / хиляда шестстотин и два/
стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

29

Монтана / Вършец /
с.Долна Бела речка /
Адрес: в местността
"Лъката" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

29

Монтана / Вършец /
с.Долна Бела речка /
Адрес: в местността
"Лъката" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

29

Монтана / Вършец /
с.Долна Бела речка /
Адрес: в местността
"Лъката" кв. УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 2 от
ЗДС, във връзка с чл.
10, ал. 2 от Закона за
народната просвета;

Имот № 901003 в землището на с. Долна Бела речка с площ 2985 / две хиляди деветстотин
осемдесет и пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 901004 в землището на с. Долна Бела речка с площ 3337 /три хиляди триста
тридесет и седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 901005 в землището на с. Долна Бела речка с площ 3507 /три хиляди петстотин и
седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

29

Монтана / Вършец /
с.Долна Бела речка /
Адрес: в местността
"Синчово поле" кв.
УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000246 в землището на с. Долна Бела речка с площ 39521 /тридесет и девет хиляди
стопанисването, управлението и
петстотин двадесет и един/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стамболово шосе"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 342004 в землището на с. Медковец с площ 2030 /две хиляди и тридесет/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

№ 2634 /
11.07.2005

№ 2635 /
11.07.2005

№ 2632 /
11.07.2005

№ 2631 /
11.07.2005

№ 2636 /
11.07.2005

№ 2644 /
25.07.2005

№ 2642 /
25.07.2005

№ 2643 /
25.07.2005

№ 2647 /
25.07.2005

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стамболово шосе"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 342005 в землището на с. Медковец с площ 3257 /три хиляди двеста петдесет и
седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стамболово шосе"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 342006 в землището на с. Медковец с площ 2367 /две хиляди триста шестдесет и
седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стамболово шосе"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 342011 в землището на с. Медковец с площ 3133 /три хиляди сто тридесет и три/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стамболово шосе"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 342012 в землището на с. Медковец с площ 859 /осемстотин петдесет и девет/ кв.м,
стопанисването, управлението и
представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

160

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Стамболово шосе"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 342013 в землището на с. Медковец с площ 4368 /четири хиляди триста шестдесет
и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда за зърночистачни машини.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Луда
от ППЗСПЗЗ;
бара" кв. УПИ:

Имот № 000231 в землището на с. Аспарухово с площ 809 /осемстотин и девет/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 000157 в землището на с. Аспарухово с площ 22093 /двадесет и две хиляди и
деветдесет и три/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 000155 в землището на с. Аспарухово с площ 4134 /четири хиляди сто тридесет и
четири/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Трети етаж от четириетажна административна сграда със застроена площ 437
/четиристотин тридесет и седем/ кв.м, построена 1983 г., конструкция - МсбЖ, ведно с
пристройка към сградата със застроена площ 49 /четиридесет и девет/ кв.м и РЗП - 98
/деветдесет и осем/ кв.м., построена 2004 г., конструкция - МС.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
правосъдието за нуждите на Областно
звено "Следствени арести" - гр.
Монтана на основание § 74 от ПЗР на
ЗИД на Закона за съдебната власт /ДВ,
бр. 133 от 1998 г./, Разделителен
протокол от 14.04.1999 г. между ОСС Монтана и ГД "Следствени арести"
при Министерство на правосъдието и
Констативен протокол от 08.08.1994 г.

282

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Марин Дринов"
№ 2 кв. 154 УПИ: І
по плана на гр.
Монтана, Заповед №
570/10.04.1990 г.

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;

№ 2645 /
25.07.2005

№ 2646 /
25.07.2005

№ 2649 /
28.07.2005

№ 2648 /
28.07.2005

№ 2650 /
25.08.2005

№ 2651 /
25.08.2005

№ 2653 /
29.08.2005

№ 2654 /
29.08.2005

№ 2655 /
29.08.2005

260

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 922002 в землището на гр. Бойчиновци с площ 162 /сто шестдесет и два/ кв. м,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
Решение №
671/23.08.2004 г. на
МС

Имот № 000169 в землището на мах. Живовци с площ 26120 /двадесет и шест хиляди сто и
двадесет/ кв.м, ведно с построените в него:
Правно основание:С Решение №
1. Сграда на два етажа със застр. площ 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв.м, конструкция 471/23.11.1995 г. на Министерския
МсбЖ, постр. 1981 г., състояща се от:
съвет за изменение и допълнение на
- първи етаж със застр.площ 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв.м - зала за хранене,
Решение № 413/1992 г. на МС, имотът
кухненски бокс, гардеробна, кинокабина, заседателна зала, фоайе и зала за игри;
е предоставен за управление на
- втори етаж със застр.площ 417 /четиристотин и седемнадесет/ кв.м - единадесет бр.
Областния управител на област
апартаменти;
Монтана.
2. Едноетажна масивна сграда със застр. площ 257 /двеста петдесет и седем/ кв.м, постр.
1981г., състояща се от четири бр. гаражи, нафтово стопанство и трафопост.

169

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността "Расника"
кв. УПИ:

192

Монтана / Берковица /
чл. 147, т. 9 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
в местността "Горната
от ЗГ;
кория" кв. УПИ:

192

Монтана / Берковица /
чл. 147, т. 9 от
гр.Берковица / Адрес:
ППЗДС и чл. 7, ал. 4
в местността "Горната
от ЗГ;
кория" кв. УПИ:

290

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

290

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Греда"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сабльовото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сабльовото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сабльовото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 152005 в землището на гр. Берковица с площ 44290 /четиридесет и четири хиляди
двеста и деветдесет/ кв.м, попадащ в отдел 136, подотдел 5 и 6 от ДГФ.

Правно основание:На основание чл.
15 в от Закона за горите имотът се
стопанисва и управлява от
Национално управление по горите Държавно лесничейство, гр.
Берковица.

Имот № 000486 в землището на гр. Берковица с площ 2430 /две хиляди четиристотин и
тридесет/ кв.м, попадащ в отдел 136, подотдел 7 от ДГФ.

Правно основание:На основание чл.
15 в от Закона за горите имотът се
стопанисва и управлява от Нацонално
управление по горите - Държавно
лесничейство, гр. Берковица.

Имот № 204002 в землището на с. Расово с площ 8150 /осем хиляди сто и петдесет/ кв.м.,
представляващ прилежащ терен към работилница и сграда - нафтово стопанство.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 206006 в землището на с. Расово с площ 1304 /хиляда триста и четири/ кв.м.,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000299 в землището на с. Расово с площ 1376 /хиляда триста седемдесет и шест/
кв.м, представляващ свободен стопонски терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000300 в землището на с. Расово с площ 270 /двеста и седемдесет/ кв.м,
представляващ свободен стопонски терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000303 в землището на с. Расово с площ 423 /четиристотин двадесет и три/ кв.м,
представляващ свободен стопонски терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2656 /
29.08.2005

№ 2657 /
29.08.2005

№ 2658 /
29.08.2005

№ 2659 /
29.08.2005

№ 2665 /
29.08.2005

№ 2652 /
29.08.2005

№ 2664 /
29.08.2005

№ 2660 /
29.08.2005

№ 2663 /
29.08.2005

№ 2661 /
29.08.2005

Имот № 000304 в землището на с. Расово с площ 10474 /десет хиляди четиристотин
седемдесет и четири/ кв.м, представляващ свободен стопонски терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000305 в землището на с. Расово с площ 9504 /девет хиляди петстотин и четири/
кв.м, представляващ свободен стопонски терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сабльовото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000306 в землището на с. Расово с площ 8921 /осем хиляди деветстотин двадесет и
един/ кв.м, представляващ свободен стопонски терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Пиринкин връх" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000309 в землището на с. Расово с площ 7693 /седем хиляди шестстотин деветдесет стопанисването, управлението и
е три/ кв.м, представляващ свободен стопонски терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Лом / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Камика"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 056029 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 8 046 /осем хиляди
четиридесет и шест/ кв.м., представляващ прилежащ терен към кравеферма.

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. УПИ:

Поземлен имот № 001855 в землището на гр. Вършец с обща площ 8755 /осем хиляди
седемстотин петдесет и пет/ кв.м, ведно с построените в него:
Правно основание: Имотът се
- Сграда № 1 - команден пункт с надстройка - застроена площ 51 /петдесет и един/ кв.м, едноуправлява от Министерство на
и двуетажна, масивна конструкция, построена 1975 г;
отбраната на основание ПМС №
- Сграда № 2 - административна сграда - застроена площ 157,56 /сто петдесет и седем и
72/30.041992 г. и ПМС №
петдесет и шест стотни/ кв.м, едно- и двуетажна, сглобяема конструкция, построена 1981 г.;
16/27.01.1993 г.
- Метални трибуни - два бр., всяка със застроена площ 44,84 /четиридесет и четири и
осемдесет и четири стотни/ кв.м, височина - 4 /четири/ м.

290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сабльовото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сабльовото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

288

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
Решение на МС №
255/08.04.2005 г.

289

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Бъзовец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

290

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

289

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Бъзовец / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

290

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Червения
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 181 / Дата:06.07.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 041004 в землището на с. Бъзовец с площ 95577 /деветдесет и пет хиляди петстотин
седемдесет и седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към конюшна, краварник,
кланица, ремонтна работилница, гараж с помещение за фуражомелка, сграда (ГСМ), колиен
кантар и съблекална.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000266 в землището на с. Расово с площ 1332 /хиляда триста тридесет и два/ кв.м.,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 041005 в землището на с. Бъзовец с площ 41130 /четиридесет и един хиляди сто и
тридесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно, мандра, краварник,
телчарник и родилно помещение за малки телета.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000267 в землището на с. Расово с площ 26523 /двадесет и шест хиляди петстотин
двадесет и три/ кв.м., представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2662 /
29.08.2005

№ 2676 /
13.09.2005

№ 2677 /
13.09.2005

№ 2678 /
13.09.2005

№ 2686 /
13.09.2005

№ 2679 /
13.09.2005

№ 2680 /
13.09.2005

№ 2681 /
13.09.2005

№ 2682 /
13.09.2005

№ 2683 /
13.09.2005

290

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Расово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местнастта
от ППЗСПЗЗ;
"Краището" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000429 в землището на с. Расово с площ 4482 /четири хиляди четиристотин
осемдесет и два/ кв.м., представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000480 в землището на с. Николово с площ 4589 /четири хиляди петстотин
осемдесет и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към навес - телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

90

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

90

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Николово / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Лъката"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 000481 в землището на с. Николово с площ 6237 /шест хиляди двеста тридесет и
седем/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към фуражна кухня, склад за зърно и
силажовместилище.

90

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000492 в землището на с. Николово с площ 2167 /две хиляди сто шестдесет и седем/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

130

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Пърличево / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Градежа" кв. УПИ:

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 009219 в землището на с. Пърличево с площ 16973 /шестнадесет хиляди
деветстотин седемдесет и три/ кв.м, представлявящ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

Имот № 500001 в землището на с. Балювица с площ 522 /петстотин двадесет и два/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към кантар и битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 18 / Дата:25.01.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 500002 в землището на с. Балювица с площ 1732 /хиляда седемстотин тридесет и
два/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към кош.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 170 / Дата:17.8.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 500003 в землището на с. Балювица с площ 2362 /две хиляди триста шестдесет и
два/ кв.м, представлявящ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 500004 в землището на с. Балювица с площ 2069 /две хиляди шестдесет и девет/
кв.м, представлявящ прилежащ терен към хамбар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 500005 в землището на с. Балювица с площ 4486 /четири хиляди четиристотин
осемдесет и шест/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2684 /
13.09.2005

№ 2685 /
13.09.2005

№ 2666 /
13.09.2005

№ 2669 /
13.09.2005

№ 2670 /
13.09.2005

№ 2671 /
13.09.2005

№ 2672 /
13.09.2005

№ 2673 /
13.09.2005

№ 2674 /
13.09.2005

№ 2675 /
13.09.2005

Имот № 500009 в землището на с. Балювица с площ 2643 /две хиляди шестстотин
четиридесет и три/ кв.м, представлявящ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

Имот № 500010 в землището на с. Балювица с площ 769 /седемстотин шестдесет и девет/
кв.м, представлявящ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 135010 в землището на с. Аспарухово с площ 2 800 /две хиляди и осемстотин/ кв.м,
Заповед № 226 / Дата:19.8.2008 г. стопанисването, управлението и
представляващ прилежащ терен към овчарник.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

Имот № 135019 в землището на с. Аспарухово с площ 3 841 /три хиляди осемстотин
четиридесет и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 356 / Дата:13.12.2006 стопанисването, управлението и
изцяло отписан;
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 135025 в землището на с. Аспарухово с площ 1 718 /хиляда седемстотин и
осемнадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към административна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот 135026 в землището на с. Аспарухово с площ 1 444 /хиляда четиристотин четиредесет
Заповед № 223 / Дата:19.8.2008 г. стопанисването, управлението и
и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за въглища и тоалетна.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 135027 в землището на с. Аспарухово с площ 1 423 /хиляда четиристотин двадесет
Заповед № 227 / Дата:19.8.2008 г. стопанисването, управлението и
и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към работилница.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000202 в землището на с. Николово с площ 8536 /осем хиляди петстотин тридесет и стопанисването, управлението и
Заповед № РД-14-71 /
шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва Дата:15.11.2011 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

90

90

90

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-14-5-/1/ /
разпореждането с имота се извършва Дата:13.1.2017 г. ч.- изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000475 в землището на с. Николово с площ 4053 /четири хиляди петдесет и три/
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000476 в землището на с. Николово с площ 3826 /три хиляди осемстотин двадесет и стопанисването, управлението и
шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към сеновал.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2667 /
13.09.2005

№ 2668 /
13.09.2005

№ 2687 /
21.09.2005

№ 2697 /
27.09.2005

№ 2707 /
27.09.2005

№ 2698 /
27.09.2005

№ 2699 /
27.09.2005

№ 2700 /
27.09.2005

№ 2701 /
27.09.2005

№ 2702 /
27.09.2005

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 135012 в землището на с. Аспарухово с площ 1481 /хиляда четиристотин осемдесет
Заповед № 225 / Дата:19.8.2008 г. стопанисването, управлението и
и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за материали и зърно.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

181

Монтана / Медковец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Аспарухово / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Над
от ППЗСПЗЗ;
село" кв. УПИ:

Имот № 135018 в землището на с. Аспарухово с площ 3 121 / три хиляди сто двадесет и
един/ кв.м, представляващ прилежащ терен съм склад за резервни части.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 224 / Дата:19.8.2008 г. стопанисването, управлението и
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

Имот № 500008 в землището на с. Балювица с площ 4291 /четири хиляди двеста деветдесет
и един/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към кравеферма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № ДС-14-31-/2/ /
стопанисването, управлението и
Дата:21.4.2012 г. - изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 047116 в землището на с. Лесковец с площ 793 /седемстотин деветдесет и три/ кв.м, стопанисването, управлението и
представляващ прилежащ терен към силажна яма.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 047069 в землището на с. Лесковец с площ 787 /седемстотин осемдесет и седем/
кв.м, представляващ прилежащ терен към свинарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 029131 в землището на с. Лесковец с площ 556 /петстотин петдесет и шест/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 029142 в землището на с. Лесковец с площ 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 029143 в землището на с. Лесковец с площ 329 /триста двадесет и девет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мораве"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 043058 в землището на с. Лесковец с площ 3253 /три хиляди двеста петдесет и три/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник и битова сграда.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Мораве"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 043061 в землището на с. Лесковец с площ 2129 /две хиляди сто двадесет и девет/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

№ 2703 /
27.09.2005

№ 2704 /
27.09.2005

№ 2705 /
27.09.2005

№ 2706 /
27.09.2005

№ 2688 /
27.09.2005

№ 2689 /
27.09.2005

№ 2690 /
27.09.2005

№ 2691 /
27.09.2005

№ 2692 /
27.09.2005

№ 2693 /
27.09.2005

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
с.Лесковец / Адрес: в чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сърбински дол" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 045065 в землището на с. Лесковец с площ 3446 /три хиляди четиристотин
четиридесет и шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Смръдля"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 031023 в землището на с. Лесковец с площ 2639 /две хиляди шестстотин тридесет и стопанисването, управлението и
девет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Смръдля"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 031024 в землището на с. Лесковец с площ 1955 /хиляда деветстотин петдесет и пет/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Лицето"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 033007 в землището на с. Лесковец с площ 4856 /четири хиляди осемстотин
петдесет и шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 047096 в землището на с. Лесковец с площ 3380 /три хиляди триста и осемдесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за МПС, склад за зърно и бетонова
площадка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 047099 в землището на с. Лесковец с площ 9887 /девет хиляди осемстотин
осемдесет и седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към битова сграда и краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 047102 в землището на с. Лесковец с площ 1570 /хиляда петстотин и седемдесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 047103 в землището на с. Лесковец с площ 1270 /хиляда двеста и седемдесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда с кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 047105 в землището на с. Лесковец с площ 1410 /хиляда четиристотин и десет/ кв.м, стопанисването, управлението и
представляващ прилежащ терен към телчарник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 047108 в землището на с. Лесковец с площ 550 /петстотин и петдесет/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

№ 2694 /
27.09.2005

№ 2695 /
27.09.2005

№ 2696 /
27.09.2005

№ 2718 /
28.09.2005

№ 2719 /
28.09.2005

№ 2720 /
28.09.2005

№ 2712 /
28.09.2005

№ 2713 /
28.09.2005

№ 2717 /
28.09.2005

№ 2711 /
28.09.2005

Имот № 047110 в землището на с. Лесковец с площ 1682 /хиляда шестстотин осемдесет и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник с навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 047112 в землището на с. Лесковец с площ 1119 /хиляда сто и деветнадесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към дърводелска работилница с навес за гатер.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 047114 в землището на с. Лесковец с площ 596 /петстотин деветдесет и шест/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Белите камъни" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 925001 в землището на с. Мадан с площ 14601 /четиринадесет хиляди шестстотин и
стопанисването, управлението и
един/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към 2 бр. птичарници.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Белите камъни" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 925002 в землището на с. Мадан с площ 11511 /единадесет хиляди петстотин и
единадесет/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към 2 бр. птичарници и битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Белите камъни" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 925003 в землището на с. Мадан с площ 379 /триста седемдесет и девет/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към кладенец с резервоар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Андреевите могили" от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 924003 в землището на с. Мадан с площ 691 /шестстотин деветдесет и един/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към разрушена битова сграда със запазени основи.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Андреевите могили" от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 924004 в землището на с. Мадан с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към разрушен кладенец.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Делниците" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 924005 в землището на с. Мадан с площ 8382 /осем хиляди триста осемдесет и два/
стопанисването, управлението и
кв.м, представлявящ прилежащ терен към 5 бр. разрушени бетонни и земни утаители.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Делниците" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Правно основание:На основание чл.
Имот № 924001 в землището на с. Мадан с площ 22808 /двадесет и две хиляди осемстотин и
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
осем/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към 3бр. полуразрушени сгради, полуразрушен
стопанисването, управлението и
резервоар, 8 бр. разрушени свинарници със запазени основи и разрушен кладенец с
разпореждането с имота се извършва
резервоар.
от Министъра на земеделието и горите

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

291

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Лесковец / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Егумен"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

№ 2708 /
28.09.2005

№ 2709 /
28.09.2005

№ 2723 /
28.09.2005

№ 2722 /
28.09.2005

№ 2710 /
28.09.2005

№ 2721 /
28.09.2005

№ 2714 /
28.09.2005

№ 2716 /
28.09.2005

№ 2715 /
28.09.2005

283

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Филип Тотю" № 5
кв. 39 УПИ: ІХ по
регулационния план
на гр. Лом, одобрен
със заповед №
393/1991 г.

284

286

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 39 по плана на гр. Лом с площ 1420 / хиляда
четиристотин и двадесет/ кв.м.

Правно основание:Имотът се
управлява от Изпълнителна агенция "
Пътища" към Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството.

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Филип Тотю" № 5
кв. 39 УПИ: ІХ пл. № чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
925 по регулационния 68, ал. 1 от ЗДС;
план на гр. Лом,
одобрен със заповед
№ 393/1991 г.

Административна сграда:
- първи етаж с площ 189 /сто осемдесет и девет/ кв.м, състоящ се от предверие и стълбище
до втори етаж, коридор, три складови помещения и един гараж;
- втори етаж с площ 203 /двеста и три /кв.м, състоящ се от коридор, пет помещения,
санитарен възел - изолационно антре, баня и тоалетна;
- трети етаж с площ 203 /двеста и три / кв.м, състоящ се от коридор, осем помещения и
санитарен възел - 2 /два/ броя.
Сградата е построена през 1942 г.
Конструкция - МсбЖ.

Правно основание:Имотът се
управлява от Изпълнителна агенция
"Пътища" към Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството.

Монтана / Берковица /
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
гр.Берковица / Адрес:
ал. 1 от ЗДС;
кв. УПИ:

Поземлен имот 03928.506.016 с площ 2988 /две хиляди деветстотин осемдесет и осем/ кв.м,
ведно с построените върху него сгради:
1. Жилищен блок със застроена площ 132,88 /сто тридесет и два и 0,88/ кв.м, етажност - 2
/два/, конструкция - МЖ, построен 1949 г.;
2. Жилищна сграда със застроена площ 50,41 /петдесет и 0,41/ кв.м, етажност - 2 /два/,
конструкция - МЖ, построена 1942 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от Изпълнителна агенция "
Пътища" към Министъра на
регионалното развитие и
благоустройството.

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от ЗДС;

1. Административна сграда със застроена площ 121,16 /сто двадесет и един и 0,16/ кв.м,
етажност - 2 /два/, конструкция- МС, построена 1933 г.
Правно основание:Имотът се
2. Сграда - склад и навес със застроена площ 389 /триста осемдесет и девет/ кв.м, етажност - управлява от Изпълнителна агенция "
1 /един/, конструкция - МС, построена 1940 г.;
Пътища" към Министъра на
3. Сграда - склад и навес със застроена площ 188,34 /сто осемдесет и осем и 0,34/ кв.м,
регионалното развитие и
етажност - 1 /един/, конструкция - МС, построена 1944 г.
благоустройството.

287

Монтана / Берковица /
чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
гр.Берковица / Адрес:
68, ал. 1 от ЗДС;
кв. УПИ:

182

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
Имот № 926001 в землището на с. Мадан с площ 25009 /двадесет и пет хиляди и девет/ кв.м, 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
представлявящ прилежащ терен към разрушени 3 бр. овчарници и битова сграда със
стопанисването, управлението и
запазени основи и кладенец.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Белите камъни" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 925005 в землището на с. Мадан с площ 1011 /хиляда и единадесет/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към земен утаител.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

УПИ VІ-983, в кв. 41 по плана на с. Василовци с площ 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 360 / Дата:19.12.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Василовци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. 41 УПИ: VІІІ-983 от ППЗСПЗЗ;

УПИ VІІІ-983, в кв. 41 по плана на с. Василовци с площ 4000 /четири хиляди/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 117 / Дата:05.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Василовци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. 39 УПИ: VІ-980
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ VІ-980, в кв. 39 по плана на с. Василовци с площ 3600 /три хиляди и шестстотин/ кв.м, стопанисването, управлението и
Заповед № 118 / Дата:05.7.2007 г. представляващ прилежащ терен към склад.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

91

91

91

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Василовци / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. 41 УПИ: VІ-983
от ППЗСПЗЗ;

№ 2725 /
30.09.2005

№ 2724 /
30.09.2005

№ 2726 /
05.10.2005

№ 2729 /
06.10.2005

№ 2730 /
06.10.2005

№ 2731 /
06.10.2005

№ 2732 /
06.10.2005

№ 2733 /
06.10.2005

№ 2734 /
06.10.2005

№ 2735 /
06.10.2005

Имот № 500340 в землището на с. Мокреш с площ 18 544 /осемнадесет хиляди петстотин
четиридесет и четири/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

134

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Мокреш / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 500341 в землището на с. Мокреш с площ 5 153 /пет хиляди сто петдесет и три/
кв.м, представляващ прилежащ терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

288

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: кв. 41 УПИ:
ІV

3527/6580 / три хиляди петстотин двадесет и седем върху шест хиляди петстотин и
осемдесет / идеални части от застроен урегулиран поземлен имот ІV / четири/, находящ се в
кв. 41
/ четиридесет и едно/ по плана на с. Сталийска махала, целият с площ 6580 / шест
хиляди петстотин и осемдесет/ кв.м.

Правно основание:на основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Имот № 101002 в землището на с. Бистрилица с площ 1909 /хиляда деветстотин и девет/
кв.м, представлявящ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Имот № 101004 в землището на с. Бистрилица с площ 1086 /хиляда осемдесет и шест/ кв.м,
представлявящ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Имот № 101005 в землището на с. Бистрилица с площ 561 /петстотин шестдесет и един/
кв.м, представлявящ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Имот № 101006 в землището на с. Бистрилица с площ 3491 /три хиляди четиристотин
деветдесет и един/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 215 / Дата:31.07.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градините" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 101008 в землището на с. Бистрилица с площ 3334 /три хиляди триста тридесет и
четири/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 216 / Дата:31.07.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градините" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 101009 в землището на с. Бистрилица с площ 2975 /две хиляди деветстотин
седемдесет и пет/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 295 / Дата:17.10.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градините" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 101010 в землището на с. Бистрилица с площ 3869 /три хиляди осемстотин
шестдесет и девет/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 56 / Дата:10.03.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

134

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Мокреш / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
чл. 147, т. 5 от
ППЗДС;

№ 2736 /
06.10.2005

№ 2737 /
06.10.2005

№ 2738 /
06.10.2005

№ 2739 /
06.10.2005

№ 2740 /
06.10.2005

№ 2741 /
06.10.2005

№ 2742 /
06.10.2005

№ 2743 /
06.10.2005

№ 2744 /
06.10.2005

№ 2746 /
06.10.2005

Имот № 101012 в землището на с. Бистрилица с площ 4260 /четири хиляди двеста и
шестдесет/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към склад и ГСМ.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 101013 в землището на с. Бистрилица с площ 62 /шестдесет и два/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градините" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 101020 в землището на с. Бистрилица с площ 2425 /две хиляди четиристотин
двадесет и пет/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към склад и навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 217 / Дата:31.07.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 101021 в землището на с. Бистрилица с площ 2025 /две хиляди двадесет и пет/ кв.м, стопанисването, управлението и
Заповед № 57 / Дата:10.03.2006 представлявящ прилежащ терен към млекосъбирателен пункт.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Имот № 101022 в землището на с. Бистрилица с площ 322 /триста двадесет и два/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към водоем.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 101023 в землището на с. Бистрилица с площ 1773 /хиляда седемстотин седемдесет стопанисването, управлението и
и три/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към силажовместилище.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

292

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бистрилица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Шипин
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

292

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градините" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

292

Монтана / Берковица /
с.Бистрилица / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
в местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Градините" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

200

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 101024 в землището на с. Бистрилица с площ 2509 /две хиляди петстотин и девет/
кв.м, представлявящ прилежащ терен към сеновал.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 251 / Дата:02.08.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 101025 в землището на с. Бистрилица с площ 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към силажовместилище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 101026 в землището на с. Бистрилица с площ 605 /шестстотин и пет/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към чешма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 270003 в землището на с. Долно Церовене с площ 39 202 /тридесет и девет хиляди стопанисването, управлението и
двеста и два/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2747 /
06.10.2005

№ 2744-a /
06.10.2005

№ 2745 /
06.10.2005

№ 2728 /
06.10.2005

№ 2727 /
06.10.2005

№ 2756 /
07.10.2005

№ 2754 /
07.10.2005

№ 2757 /
07.10.2005

Имот № 270004 в землището на с. Долно Церовене с площ 756 /седемстотин петдесет и
шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Имот № 270001 в землището на с. Долно Церовене с площ 2 582 /две хиляди петстотин
осемдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 1/2 от навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

200

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 270002 в землището на с. Долно Церовене с площ 2 780 /две хиляди седемстотин и стопанисването, управлението и
Заповед № 180 / Дата:06.07.2006 осемдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 1/2 от навес.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

90

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000479 в землището на с. Николово с площ 4188 /четири хиляди сто осемдесет и
стопанисването, управлението и
осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към кантар, помпена станция, административна
разпореждането с имота се извършва
и битова сграда, баня филтър, железарска работилница и трафопост.
от Министъра на земеделието и
горите.

193

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Балювица / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Средно
от ППЗСПЗЗ;
ливаге" кв. УПИ:

Имот № 013031 в землището на с. Балювица с площ 108 /сто и осем/ кв.м, представлявящ
прилежащ терен към помпена станция.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 055009 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 738 /седемстотин тридесет
стопанисването, управлението и
и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад - навес.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

184

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес: по
плана на селото,
одобрен със Заповед
№ 80/15.01.1971 г. кв.
4 УПИ: І-117

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
№ 11/29.05.1986г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

УПИ І-117 /първи-сто и седемнадесет/ с обща площ 3577 /три хиляди петстотин седемдесет
и седем/ кв.м в кв. 4 /четвърти/ по плана на с. Г. Дамяново, ведно с построените в него
сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност - 2 /два/, построена 1959 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 136 /сто тридесет и шест/ кв.м, състоящ се от чакалня, лекарски кабинет,
аптека, коридор, склад, предверие, тоалетна, баня и зала;
- втори етаж - ЗП 87 /осемдесет и седем/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, баня и коридор;
- подземен етаж - ЗП 31 /тридесет и един/ кв.м, състоящ се от едно помещение - мазе от 12
/дванадесет/ кв.м;
2. Сграда - стационар - МС, етажност 1 / един/, ЗП 110 /сто и десет/ кв.м, построена 1959 г.,
състояща се от едно помещение;
3. Навес /сеновал/ - ПС, етажност 1 / един/, ЗП 128 /сто двадесет и осем/ кв.м, построен 1960
г.;
4. Сграда ГСМ - МС, етажност 1 /един/, ЗП 28 /двадесет и осем/ кв.м, състояща се от едно
помещение;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/ 30.11.1992 г.

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055021 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 2 760 /две хиляди
седемстотин и шестдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към свинарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

200

200

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

№ 2751 /
07.10.2005

№ 2753 /
07.10.2005

№ 2749 /
07.10.2005

№ 2750 /
07.10.2005

№ 2752 /
07.10.2005

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
АПК Север - Михайловград
№ 11/29.05.1986 г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

Имот № 283023 в землището на с. Долна Вереница, с обща площ 1095 /хиляда деветдесет и
пет/ кв.м, ведно с построената в него сграда:
Ветеринарна лечебница - МС, етажност - 2 /два/, построена 1965 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 156 /сто петдесет и шест/ кв.м, състоящ се от предверие, зала,
манипулационна, склад, сан. възел, коридор и два бр. кабинети;
- втори етаж - ЗП 78 /седемдесет и осем/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, коридор и сан.
възел;
- подземен етаж - ЗП 78 /седемдесет и осем/ кв.м, състоящ се от коридор и три бр. мазета;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/ 30.11.1992 г.

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
АПК - Лехчево
№ 11/29.05.1986 г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

ПИ № 1274 /хиляда двеста седемдесет и четири/ с обща площ 2300 /две хиляди и триста/
кв.м в УПИ І / първи/, кв. 93 /деветдесет и трети/, по плана на с. Лехчево, ведно с
построените в имота сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност 2 /два/, построена 1968 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 248 /двеста четиридесет и осем/ кв.м, състоящ се от антре, чакалня,
лекарски кабинет, коридор, два бр. кабинети, зала, склад и стационар;
- втори етаж - ЗП 96 /деветдесет и шест/ кв.м, състоящ се от коридор, три бр. стаи, баня и
тераса;
- подземен етаж - ЗП 51 /петдесет и един/ кв.м, състоящ се от коридор и мазе;
2. Стопанска постройка - ПС - ЗП 120 /сто и двадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, състояща се
от навес и гараж;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

184

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
АПК - Бойчиновци
№ 11/29.05.1986 г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

Имот № 000609 в землището на гр. Бойчиновци с обща площ 2977 /две хиляди деветстотин
седемдесет и седем/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност 2 / два/, построена 1968 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 157 /сто петдесет и седем/ кв.м, състоящ се от коридор, два бр. лекарски
кабинети, тоалетна, склад, предверие, аптека и зала;
- втори етаж - ЗП 79 /седемдесет и девет/ кв.м, състоящ се от коридор, три бр. стаи,
предверие и тоалетна;
- подземен етаж - ЗП 60 /шестдесет/ кв.м, състоящ се от коридор и два бр. мазета;
2. Склад - МС, етажност 1 / един/, ЗП 69 /шестдесет и девет/ кв.м, построен 1970 г.;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

184

УПИ ХІІІ-82 /тринадесети-осемдесет и две/ с обща площ 5520 /пет хиляди петстотин и
двадесет/ кв.м в кв. 22 /двадесет и втори/ по плана на с. Д-р Йосифово, ведно с построените
Монтана / Монтана /
в него сгради:
чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
с.Доктор Йосифово /
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност - 2 /два/, построена 1961 г., състояща се от:
68, ал. 1 от ЗДС;
Адрес: по плана на
- първи етаж - ЗП 138 /сто тридесет и осем/ кв.м, състоящ се чакалня, канцелария, аптека,
Разпореждане на МС
селото, одобрен със
АПК Север - Михайловград коридор, зала, склад и баня;
№ 11/29.05.1986 г. и
Заповед №
- втори етаж - ЗП 89 /осемдесет и девет/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, коридор и склад;
ПМС №
2999/20.08.1965 г. кв.
- подземен етаж - ЗП 35 /тридесет и пет/ кв.м, състоящ се от едно помещение - мазе от 13
240/30.11.1992 г.
22 УПИ: ХІІІ-82
кв.м;
2. Сграда - стационар - МС, етажност 1 /един/, ЗП 118 /сто и осемнадесет/ кв.м, построена
1961 г., състояща се от едно помещение;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

184

Ветеринарна лечебница с. Смоляновци:
УПИ VІ /шест/ с обща площ 4320 /четири хиляди триста и двадесет/ кв.м в кв. 8 /осми/ по
плана на с. Смоляновци, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС,етажност - 2 /два/ построена 1968 г., състояща се от:
- първи етаж - застр. площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, състоящ се кабинет, коридор,
операционна, манипулационна, зала, стационар, навес и стая за пазач;
- втори етаж - ЗП 61 /шестдесет и един/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, коридор и два бр.
складове;
- подземен етаж - ЗП 39 /тридесет и девет/ кв.м, състоящ се от едно помещение - мазе от 17
кв.м;
2. Стопанска постройка - ПС, етажност - 1 /един/ със ЗП 42 /четиридесет и два/ кв.м,
построена 1968 г., състояща се от навес, склад и тоалетна;

Правно основание:На основание
Заповед № 47/09.06.1986 г. на
Министъра на земеделието и горите,
Акт за приемане и предаване на
основни средства от 19.06.1986 г. и
чл. 2 и чл. 7 от ПМС № 240 от
30.11.1992 г., имотът се управлява от
Национална ветеринарномедицинска
служба към МЗГ – РВМС - Монтана

184

184

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: по
плана на селото,
одобрен със Заповед
№ 64/1990 г. кв. 93
УПИ: І

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: по плана на
селото, одобрен със
Заповед №
62/15.01.1987 г. кв. 8
УПИ: VІ

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
АПК - Смоляновци
№ 11/29.05.1986 г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

№ 2748 /
07.10.2005

№ 2755 /
07.10.2005

№ 2766 /
07.10.2005

№ 2765 /
07.10.2005

№ 2763 /
07.10.2005

№ 2764 /
07.10.2005

№ 2762 /
07.10.2005

№ 2761 /
07.10.2005

№ 2758 /
07.10.2005

Имот № 000225 в землището на с. Стубел, с обща площ 2874 /две хиляди осемстотин
седемдесет и четири/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност 2 /два/, построена 1962 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 144 /сто четиридесет и четири/ кв.м, състоящ се от чакалня, два бр.
кабинети, коридор, склад и зала;
- втори етаж - ЗП 93 /деветдесет и три/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, коридор и баня;
- подземен етаж - ЗП 36 /тридесет и шест/ кв.м, състоящ се от едно помещение - мазе от 12
/дванадесет/ кв.м;
2. Сграда - стационар - МС, етажност 1 /един/, ЗП 213 /двеста и тринадесет/ кв.м, построена
1962 г., състояща се от едно помещение;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

184

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Монтана / Монтана /
Разпореждане на МС
с.Стубел / Адрес: кв.
АПК - Михайловград
№ 11/29.05.1986 г. и
УПИ:
ПМС №
240/30.11.1992 г.

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055008 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 1566 / хиляда петстотин
шестдесет и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към шилегарник.

235

Монтана / Вълчедръм
/ с.Златия / Адрес: в
местността "През
барата" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 900023 в землището на с. Златия с площ 2 932 /две хиляди деветстотин тридесет и стопанисването, управлението и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

235

Монтана / Вълчедръм
/ с.Златия / Адрес: в
местността "През
барата" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Имот № 900024 в землището на с. Златия с площ 270 /двеста и седемдесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към КПП.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: в местността
"Над ЖП линия" кв.
УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000109 в землището на с. Сталийска махала с площ 2 125 /две хиляди сто двадесет стопанисването, управлението и
Заповед № 43 / Дата:26.2.2008 г. и пет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: в местността
"Над ЖП линия" кв.
УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: в местността
"Над ЖП линия" кв.
УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

255

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала /
Адрес: в местността
"Над ЖП линия" кв.
УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000110 в землището на с. Сталийска махала с площ 2 404 /две хиляди
четиристотин и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 2 бр. краварници.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-14-10 / Дата:25.1.2012
разпореждането с имота се извършва г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000108 в землището на с. Сталийска махала с площ 1 819 /хиляда осемстотин и
деветнадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 120 / Дата:05.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000107 в землището на с. Сталийска махала с площ 2 494 /две хиляди
четиристотин деветдесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 2 бр.
краварници.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 119 / Дата:05.7.2007 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 055031 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 2 503/две хиляди
петстотин и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2759 /
07.10.2005

№ 2760 /
07.10.2005

№ 2774 /
10.10.2005

№ 2775 /
10.10.2005

№ 2776 /
10.10.2005

№ 2773 /
10.10.2005

№ 2772 /
10.10.2005

№ 2770 /
10.10.2005

№ 2771 /
10.10.2005

№ 2768 /
10.10.2005

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055032 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 10 921 / десет хиляди
деветстотин двадесет и един/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

73

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055033 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 3 839 / три хиляди
осемстотин тридесет и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 202019 в землището на гр. Лом с площ 652
/шестстотин петдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202021 в землището на гр. Лом с площ 3585
/три хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202022 в землището на гр. Лом с площ 3268
/три хиляди двеста шестдесет и осем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202018 в землището на гр. Лом с площ 686
/шестстотин осемдесет и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202017 в землището на гр. Лом с площ 1115
/хиляда сто и петнадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202015 в землището на гр. Лом с площ 5000
/пет хиляди/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202016 в землището на гр. Лом с площ 4084
/четири хиляди осемдесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-08-112 /
разпореждането с имота се извършва Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202008 в землището на гр. Лом с площ 1385
/хиляда триста осемдесет и пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2769 /
10.10.2005

№ 2777 /
10.10.2005

№ 2778 /
10.10.2005

№ 2779 /
10.10.2005

№ 2780 /
10.10.2005

№ 2781 /
10.10.2005

№ 2782 /
10.10.2005

№ 2783 /
10.10.2005

№ 2784 /
10.10.2005

№ 2785 /
10.10.2005

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 202009 в землището на гр. Лом с площ 700
/седемстотин/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202023 в землището на гр. Лом с площ 2583
/две хиляди петстотин осемдесет и три/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202024 в землището на гр. Лом с площ 6218
/шест хиляди двеста и осемнадесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202025 в землището на гр. Лом с площ 3500
/три хиляди и петстотин/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-08-110 /
разпореждането с имота се извършва Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202026 в землището на гр. Лом с площ 4758
/четири хиляди седемстотин петдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
навес и канал.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-08-108 /
разпореждането с имота се извършва Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202027 в землището на гр. Лом с площ 3855
/три хиляди осемстотин петдесет и пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202028 в землището на гр. Лом с площ 983
/деветстотин осемдесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към КПП и битова
сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД 08-8 / Дата:27.1.2010 г.
разпореждането с имота се извършва - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202029 в землището на гр. Лом с площ 3130
/три хиляди сто и тридесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202030 в землището на гр. Лом с площ 436
/четиристотин тридесет и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202031 в землището на гр. Лом с площ 3330
/три хиляди триста и тридесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2786 /
10.10.2005

№ 2787 /
10.10.2005

№ 2788 /
10.10.2005

№ 2789 /
10.10.2005

№ 2767 /
10.10.2005

№ 2791 /
19.10.2005

№ 2790 /
19.10.2005

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
долапа" кв. УПИ:

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

184

Монтана / Вълчедръм
/ гр.Вълчедръм /
Адрес: по плана на
града, одобрен със
Заповед № 233/1988 г.
кв. 85 УПИ: ІV

184

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
по кадастралния план
на града, одобрен със
Заповед № РД-02-141135 от 27.11.1996 г.
на Министъра на
регионалното
развитие и
строителството кв.
УПИ:

Имот № 202032 в землището на гр. Лом с площ 2927
/две хиляди деветстотин двадесет и седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 202034 в землището на гр. Лом с площ 1318
/хиляда триста и осемнадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към административна
сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-08-109 /
разпореждането с имота се извършва Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 202035 в землището на гр. Лом с площ 1792
/хиляда седемстотин деветдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-08-113 /
разпореждането с имота се извършва Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 202036 в землището на гр. Лом с площ 2330
/две хиляди триста и тридесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към животновъдна
ферма и септична яма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 126002 в землището на гр. Лом с площ 3229
/три хиляди двеста двадесет и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
животновъдна ферма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
№ 11/29.05.1986 г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

УПИ ІV /четвърти/ с обща площ 2400 /две хиляди и четиристотин/ кв.м в кв. 85 /осемдесет
и пети/ по плана на гр. Вълчедръм, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност - 2 /два/, построена 1953 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 135 /сто тридесет и пет/ кв.м, състоящ се от зала, склад, кабинет, входно
фоайе, тоалетна и баня;
- втори етаж - ЗП 85 /осемдесет и пет/ кв.м, състоящ се от два бр. стаи, кухня и коридор;
- подземен етаж - ЗП 50 /петдесет/ кв.м, състоящ се от два бр. складове и коридор;
2. Стопанска постройка - ПС, етажност 1 /един/, ЗП 96 /деветдесет и шест/ кв.м, построена
1973 г., състояща се от склад и гараж;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/ 30.11.1992 г.

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
№ 11/29.05.1986 г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

ПИ № 30 /тридесет/ по кадастралния план на гр. Берковица с обща площ 11089 /единадесет
хиляди осемдесет и девет/ кв.м, ведно с построените в имота сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност 1 /един/, ЗП 321 /триста двадесет и един/ кв.м,
построена 1923 г., състояща се от два бр. кабинети, два бр. лаборатории, стая, три бр.
коридори и три бр. зали;
2. Стопанска сграда - МС, етажност - 1 /един/, ЗП 165 /сто шестдесет и пет/ кв.м, състояща
се от четири бр. складове, гараж, навес/зала/ и коридор;
3. Жилищна сграда 1 - МС, етажност - 1 /един/, ЗП 39 /тридесет и девет/ кв.м, построена
1951 г., състояща се от коридор, столова и кухня;
4. Жилищна сграда 2 - МС, етажност - 1 /един/, ЗП 122 /сто двадесет и два/ кв.м, построена
1951 г., състояща се от пет бр. стаи, WС с баня, два бр. коридори и склад;

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;
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20.10.2005
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20.10.2005

№ 2795 /
20.10.2005
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20.10.2005

№ 2797 /
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№ 2798 /
27.10.2005
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31.10.2005

№ 2800 /
31.10.2005

184

Монтана / Вълчедръм
/ с.Игнатово / Адрес:
местността "Липница"
кв. УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;
Разпореждане на МС
АПК с. Златия
№ 11/29.05.1986 г. и
ПМС №
240/30.11.1992 г.

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

141

Монтана / Вършец /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Озирово /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Могилите" кв. УПИ:

100

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

182

Монтана /
Бойчиновци / с.Мадан чл. 10 б, ал. 5 от
/ Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Белите камъни" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

90

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

90

Имот № 000058 в землището на с. Игнатово с обща площ 2157 /две хиляди сто петдесет и
седем/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност 2 / два/, построена 1975 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 173 /сто седемдесет и три/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, зала, два бр.
складове и тоалетна;
- втори етаж - ЗП 90 /деветдесет/ кв.м, състоящ се от спалня, хол, кухня и тоалетна с баня;
- подземен етаж - ЗП 173 /сто седемдесет и три/ кв.м, състоящ се от общо помещение, два бр.
тоалетни и мазе;
2. Гараж - ПМС, етажност 1 / един/, ЗП 14 /четиринадесет/ кв.м, построен 1975 г.;

Правно основание: Имотът се
управлява от Национална
ветеринарномедицинска служба към
МЗГ на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

Имот № 133002 в землището на с.Замфирово, общ. Берковица с площ 1 283/хиляда двеста
осемдесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към ремонтна база.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 044059 в землището на с. Горно Озирово с площ 2420 /две хиляди четиристотин и
двадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 107 / Дата:04.4.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 133003 в землището на с.Замфирово, общ. Берковица с площ 993 /деветстотин
деветдесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 294 / Дата:17.10.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 925004 в землището на с. Мадан с площ 218 /двеста и осемнадесет/ кв.м,
представлявящ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

Имот № 000667 в землището на мах. Кошарник, гр. Монтана с площ 2 084 /две хиляди
осемдесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 101 / Дата:01.4.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000668 в землището на мах. Кошарник, гр. Монтана с площ 1 562 /хиляда
петстотин шестдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 89 / Дата:20.3.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 023002 в землището на с. Пишурка с площ 7 266 /седем хиляди двеста шестдесет и
стопанисването, управлението и
Заповед № 326 / Дата:20.11.2006 шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към комбинирана сграда, хамбар,
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
семепречиствателен пункт, жилище за гледачи, шахта /тръбен кладенец/ и кантар.
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023003 в землището на с. Пишурка с площ 5 600 /пет хиляди и шестстотин/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към метален навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
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31.10.2005

№ 2802 /
31.10.2005

№ 2803 /
31.10.2005

№ 2804 /
31.10.2005

№ 2805 /
31.10.2005

№ 2806 /
31.10.2005

№ 2807 /
31.10.2005

№ 2808 /
31.10.2005

№ 2809 /
31.10.2005

№ 2810 /
31.10.2005

Имот № 023004 в землището на с. Пишурка с площ 1 241 /хиляда двеста четиридесет и
един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към фуражна кухня и 2 бр. шахти.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023005 в землището на с. Пишурка с площ 2 194 /две хиляди сто деветдесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023006 в землището на с. Пишурка с площ 81 /осемдесет и един/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023007 в землището на с. Пишурка с площ 228 /двеста двадесет и осем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към пристройка към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023008 в землището на с. Пишурка с площ 4 424 /четири хиляди четиристотин
двадесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 332 / Дата:20.11.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023009 в землището на с. Пишурка с площ 4 100 /четири хиляди и сто/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към 3 бр. ями, телчарник и бетонова рампа.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023010 в землището на с. Пишурка с площ 3 701 /три хиляди седемстотин и един/
кв.м, представляващ прилежащ терен към 2 бр. ями и краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023011 в землището на с. Пишурка с площ 300 /триста/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към водна кула и 2 бр. шахтови кладенци.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

Имот № 023012 в землището на с. Пишурка с площ 3 453 /три хиляди четиристотин
петдесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към яма и краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 023013 в землището на с. Пишурка с площ 6 381 /шест хиляди триста осемдесет и стопанисването, управлението и
един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 2 бр. ями и краварник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;
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31.10.2005
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31.10.2005

№ 2816 /
11.11.2005
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№ 2818 /
11.11.2005

№ 2819 /
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11.11.2005
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11.11.2005

Имот № 023014 в землището на с. Пишурка с площ 16 602 /шестнадесет хиляди
шестстотин и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 337 / Дата:24.11.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023015 в землището на с. Пишурка с площ 307 /триста и седем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към млекосъбирателен пункт.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023016 в землището на с. Пишурка с площ 12 470 /дванадесет хиляди
четиристотин и седемдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към силажовместилище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

Имот № 023019 в землището на с. Пишурка с площ 173 /сто седемдесет и три/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към пристройка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 683001 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 841 /осемстотин четиридесет и стопанисването, управлението и
един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към караулка и кантар.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
Монтана / Медковец /
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
с.Пишурка / Адрес:
чл. 45, ал. 10 от
кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ;

101

265

265

265

265

265

265

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 193 / Дата:16.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 683002 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 4326 /четири хиляди триста
двадесет и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към навес за зърно и водоем.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 683003 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 2094 /две хиляди деветдесет и стопанисването, управлението и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърно.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 683004 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 1777 /хиляда седемстотин
седемдесет и седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към навес за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 683005 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 2093 /две хиляди деветдесет и стопанисването, управлението и
три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към навес за зърно.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 683006 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 2372 /две хиляди триста
седемдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

№ 2822 /
11.11.2005

№ 2823 /
11.11.2005

№ 2824 /
11.11.2005

№ 2825 /
11.11.2005

№ 2826 /
11.11.2005

№ 2827 /
11.11.2005

№ 2828 /
11.11.2005

№ 2829 /
11.11.2005

№ 2830 /
11.11.2005

№ 2831 /
11.11.2005

265

265

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 683007 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 2598 /две хиляди петстотин
деветдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 683008 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 2421 /две хиляди четиристотин стопанисването, управлението и
двадесет и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към навес и бинзиноколонка.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 683009 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 3149 /три хиляди сто
четиридесет и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 683010 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 1150 /хиляда сто и петдесет/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-06-48 /
разпореждането с имота се извършва Дата:18.12.2018 г. ч.- изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 682001 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 1891 /хиляда осемстотин
деветдесет и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за части и паянтово
жилище.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 192 / Дата:16.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 682002 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 2418 /две хиляди четиристотин стопанисването, управлението и
Заповед № 191 / Дата:16.7.2008 г. и осемдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към навес за техника.
разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 682003 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 4810 /четири хиляди
осемстотин и десет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към ремонтна работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 194 / Дата:16.7.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 682004 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 9911 /девет хиляди и
единадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 682005 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 6250 /шест хиляди двеста и
петдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 229 / Дата:19.8.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 682006 в землището на с. Доктор Йосифово с площ 2802 /две хиляди осемстотин и стопанисването, управлението и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към бензиностанция.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

265

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

265

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

265

265

265

265

265

265

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Доктор Йосифово /
Адрес: кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-07-2-/2/ /
разпореждането с имота се извършва Дата:19.2.2018 г. ч.- изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;
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№ 2837 /
08.12.2005

№ 2835 /
08.12.2005

№ 2834 /
08.12.2005

№ 2839 /
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№ 2838 /
12.12.2005
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290

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес:
чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Сабльовото" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 000301 в землището на с. Расово с площ 222 /двеста двадесет и два/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

293

Монтана / Вълчедръм чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
/ с.Долни Цибър /
чл. 147, т. 5 от
Адрес: кв. 20 УПИ: ППЗДС;

Сграда тото-пункт с пл.№ 286 /двеста осемдесет и шест/ в кв. 20 /двадесет/ по плана на с.
Долни Цибър със застроена площ - 44,63 /четиридесет и четири цяло и шестдесет и три
стотни/ кв.м, МС, етажност - 1 /един/, построена 1988 г., състояща се от 3 /три/ бр.
помещения;

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

294

Монтана / Вълчедръм
чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
/ гр.Вълчедръм /
чл. 147, т. 5 от
Адрес: кв. 114 УПИ:
ППЗДС;
ХІ

Сграда тото-пункт със застроена площ - 51,75 /петдесет и едно цяло и седемдесет и пет
стотни/ кв.м, МЖ, етажност - 1 /един/, построена 1969 г., състояща се от 2 /два/ бр.
помещения.

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

297

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: на тротоар
между паркинг и
улици с ОК189БОК172А, с ОК172АОК190 и с ОК190ОК189 кв. УПИ:

чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
чл. 147, т. 5 от
ППЗДС;

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
Сграда тото-пункт със застроена площ - 19,50 /деветнадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м,
тотализатор гр. София - държавно
МС, етажност - 1 /един/, построена 1967 г., състояща се от 2 /два/ бр. помещения.
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

298

Монтана /
Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
кв. 39 УПИ: Х

чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
чл. 147, т. 5 от
ППЗДС;

Сграда тото-пункт с пл.№ 501 /петстотин и едно/ в кв. 39 /тридесет и девет/, УПИ Х
/десети/ по плана на с. Мърчево, със застроена площ - 35,00 /тридесет и пет/ кв.м, МЖ,
етажност - 1 /един/, построена 1982 г., състояща се от 2 /два/ бр. помещения.

296

Монтана / Монтана / чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
с.Доктор Йосифово / чл. 147, т. 5 от
Адрес: кв. 40 УПИ: І ППЗДС;

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
Сграда тото-пункт със застроена площ - 20,79 /двадесет цяло и седемдесет и девет стотни/
тотализатор гр. София - държавно
кв.м, МЖ, етажност - 1 /един/, построена 1986 г., състояща се от 1 /едно/ помещение.
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

295

Монтана / Монтана / чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
с.Габровница / Адрес: чл. 147, т. 5 от
кв. 3 УПИ: VІ
ППЗДС;

Сграда тото-пункт със застроена площ - 33,00 /тридесет три/ кв.м, МЖ, етажност - 1
/един/, построена 1985 г., състояща се от 3 /три/ бр. помещения.

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

300

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
площад между
чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
ул."Славянска" с
чл. 147, т. 5 от
ОК226-ОК204-ОК193,
ППЗДС;
кв. 99 и ул."Цар
Петър" с ОК231ОК226; кв. УПИ:

Правно основание: Имотът се
Тото-пункт със застроена площ 22,80 /двадесет и две цяло и осемдесет стотни/ кв.м,
управлява от Български спортен
състоящ се от 2 /два/ бр. помещения, находящ се в сграда, построена 1967 г., МС, етажност - тотализатор гр. София - държавно
1 /един/;
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

299

Монтана /
Бойчиновци /
с.Громшин / Адрес:
кв. 4 УПИ:

304

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: в
площад между улици чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
с ОК172-ОК173, с
чл. 147, т. 5 от
ОК172-ОК171 и с
ППЗДС;
ОК171-ОК174; кв.
УПИ:

чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
чл. 147, т. 5 от
ППЗДС;

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

Тото-пункт със застроена площ 18,00 /осемнадесет/ кв.м, състоящ се от 2 /два/ бр.
помещения, находящ се в сграда, построена 1982 г., МС, етажност - 1 /един/;

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

Тото-пункт със застроена площ 24,64 /двадесет и четири цяло и шестдесет и четири
стотни/ кв.м, състоящ се от 2 /два/ бр. помещения, находящ се в сграда, построена 1970 г.,
МС, етажност - 1 /един/;

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

№ 2840 /
12.12.2005

№ 2841 /
12.12.2005

№ 2842 /
12.12.2005

№ 2844 /
23.12.2005

№ 2846 /
09.01.2006

№ 2847 /
09.01.2006

№ 2845 /
09.01.2006

№ 2848 /
16.01.2006

301

Монтана / Лом /
с.Ковачица / Адрес:
кв. 6 УПИ: І-320

чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
чл. 147, т. 5 от
ППЗДС;

Правно основание: Имотът се
Тото-пункт със застроена площ 25,89 /двадесет и пет цяло и осемдесет и девет стотни/
управлява от Български спортен
кв.м, състоящ се от 2 /два/ бр. помещения на І /първи/ етаж в сграда, построена 1983 г., МС, тотализатор гр. София - държавно
етажност - 2 /два/;
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

302

Монтана / Вълчедръм чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
/ с.Мокреш / Адрес: в чл. 147, т. 5 от
площад кв. 44 УПИ: ППЗДС;

Правно основание: Имотът се
Тото-пункт със застроена площ - 40,50 /четиридесет цяло и петдесет стотни/ кв.м, състоящ управлява от Български спортен
се от 3 /три/ бр. помещения, находящ се в масивна сграда, построена 1993 г., етажност – 1
тотализатор гр. София - държавно
/един/;
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

303

Монтана / Вълчедръм
чл. 2, ал. 3 от ЗДС и
/ с.Септемврийци /
чл. 147, т. 5 от
Адрес: кв. 48 УПИ:
ППЗДС;
ХІ-245

Тото-пункт със застроена площ 49,30 /четиридесет и девет цяло и тридесет стотни/ кв.м,
състоящ се от 2 /два/ бр. помещения, на І /първи/ етаж в сграда, построена 1976 г., ПЖ,
етажност - 2 /два/;

Правно основание: Имотът се
управлява от Български спортен
тотализатор гр. София - държавно
предприятие, създадено с § 11 от ПЗР
на Закона за хазарта.

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността
чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
"Краймерица",
68, ал. 1 от ЗДС;
отдел/подотдел 96/3,
кв. УПИ:

Ловна хижа със застроена площ 147 /сто четиридесет и седем/ кв.м, етажност - 2 /два/,
конструкция - МЖ, год. на построяване 1985 г., построена в имот № 070043, землище с.
Превала, община Чипровци.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-46-744/27.04.2001 г. на
Министъра на земеделието и горите и
Протокол от 31.01.2001 г. за
предадени безвъзмездно ДМА,
имотът се управлява от Държавна
дивечовъдна станция "Миджур" - гр.
Белоградчик, вписана с Решение №
44/01.02.2001 г. на Видински окръжен
съд по ф.д.№ 11/2001 г., регистър 50,
том 1/17, парт.№ 4.

307

Монтана / Брусарци /
чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
с.Буковец / Адрес: кв.
68, ал. 1 от ЗДС;
УПИ:

Правно основание: На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Имот № 000238 от ДПФ с площ 6937 /шест хиляди деветстотин тридесет и седем/ кв.м в Комисия за земята към МЗХП,
землището на с. Буковец, представляващ ракетна площадка.
имотът се управлява от ИА "Борба с
градушките" - София към Министъра
на земеделието и горите.

221

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 87 УПИ: ХІ-1422

Правно основание: На основание чл.
УПИ ХІ-1422 /единадесети - хиляда четиристотин двадесет и две/ с площ 2200 /две хиляди 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява Заповед № 328 / Дата:20.11.2006 и двеста/ кв.м в кв. 87 /осемдесет и седем/ по плана на гр. Вършец.
от Областния управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

306

Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
Бойчиновци / с.Мадан ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
/ Адрес: кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

305

305

чл. 71 и чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавната
собственост;

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
"Краймерица",
ал. 1 от ЗДС;
отдел/подотдел 96/3,
кв. УПИ:

Имот № 000617 в землището на с. Мадан с площ 1 434 /хиляда четиристотин тридесет и
четири/ кв.м, представлявящ прилежащ терен към автомивка, състояща се от стопанска
сграда, стопанска сграда с навес, утайници, канал за обслужване на машините, асфалтова и
баластрена площадки.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и горите

Ловна хижа със застроена площ 147 /сто четиридесет и седем/ кв.м, етажност - 2 /два/,
конструкция - МЖ, год. на построяване 1985 г., построена в имот № 070043, землище с.
Превала, община Чипровци.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-46-744/27.04.2001 г. на
Министъра на земеделието и горите и
Протокол от 31.01.2001 г. за
предадени безвъзмездно ДМА,
имотът се управлява от Държавна
дивечовъдна станция "Миджур" - гр.
Белоградчик, вписана с Решение №
44/01.02.2001 г. на Видински окръжен
съд по ф.д.№ 11/2001 г., регистър 50,
том 1/17, парт.№ 4.

№ 2849 /
17.01.2006

№ 2850 /
25.01.2006

№ 2851 /
25.01.2006

№ 2855 /
15.02.2006

№ 2856 /
15.02.2006

№ 2857 /
15.02.2006

№ 2858 /
15.02.2006

№ 2859 /
15.02.2006

№ 2860 /
15.02.2006

№ 2861 /
15.02.2006

308

309

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000745 в землището на с. Якимово с площ 1 148 /хиляда сто четиридесет и осем/
кв. м, представляващ прилежащ терен към ремонтна работилница, котелно и железарска
работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000313 в землището на с. Разград с площ 10 405 /десет хиляди четиристотин и пет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към хангар за комбайни.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000314 в землището на с. Разград с площ 49 450 /четиридесет и девет хиляди
четиристотин и петдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към гараж с канал,
административна сграда със столова, ремонтна работилница, кантар и бетонова площадка.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 110 / Дата:25.05.2006 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 010041 в землището на с. Черешовица с площ 220 /двеста и двадест/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към селскостопанска сграда - склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023106 в землището на с. Черешовица с площ 749 /седемстотин четиридесет и
девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 1/2 от овчарник и 1/2 от битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 023107 в землището на с. Черешовица с площ 762 /седемстотин шестдесет и два/
кв.м, представляващ прилежащ терен към 1/2 от овчарник и 1/2 от битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

310

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

314

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

315

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Брезовица" кв. УПИ:

316

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Брезовица" кв. УПИ:

317

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Огрене"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 040346 в землището на с. Черешовица с площ 512 /петстотин и дванадесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към овчарник.

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 014021 в землището на с. Черешовица с площ 1 876 /хиляда осемстотин седемдесет стопанисването, управлението и
и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник и битова сграда.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 040337 в землището на с. Черешовица с площ 2 071 /две хиляди седемдесет и един/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към битова сграда.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

318

319

320

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 015150 в землището на с. Черешовица с площ 1 826 /хиляда осемстотин двадесет и
шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 06 / Дата:18.01.2007 разпореждането с имота се извършва изцяло отписан;
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2854 /
15.02.2006

№ 2853 /
15.02.2006

№ 2862 /
17.02.2006

№ 2864 /
27.02.2006

№ 2866 /
27.02.2006

Имот № 001466 в землището на гр. Берковица с площ 7 099 /седем хиляди деветдесет и
девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към водоем.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селски
от ППЗСПЗЗ;
дол" кв. УПИ:

Имот № 102068 в землището на с. Костенци с площ 704 /седемстотин и четири/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към ковачница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
общ. Монтана
землище мах.
Живовци с ЕКАТТЕ
99175 ИМОТ 000359,
общ. Монтана
землище мах. Мала
Кутловица с ЕКАТТЕ
99176 ИМОТ 000143,
общ. Монтана
землище с. Благово с
ЕКАТТЕ 04251
ИМОТ 000070, общ.
Монтана землище с.
Благово с ЕКАТТЕ
04251 ИМОТ 000071, чл. 2, ал. 2 , т. 2 от
общ. Берковица
ЗДС във връзка с чл.
землище с. Боровци с 13, т. 1 от ЗВ;
ЕКАТТЕ 05654
местността "Лъго"
ИМОТ 000100, общ.
Берковица землище с.
Гаганица с ЕКАТТЕ
14297 ИМОТ 002500,
общ. Берковица
землище с.
Бистрилица с
ЕКАТТЕ 04203
ИМОТ 000450, общ.
Монтана землище с.
Горно Церовене с
ЕКАТТЕ 17018
ИМОТ 000622; кв.
УПИ:

ЯЗОВИР "ОГОСТА":
1. Общ завирен обем - 506 млн. куб.м /петстотин и шест милиона куб.м/;
2. Терен с обща площ 26291955 /двадесет и шест милиона двеста деветдесет и една хиляди
деветстотин петдесет и пет/ кв.м, представляващ имот №№ 000375 и 000359 в землище
махала Живовци, общ. Монтана, имот № 000143 в землище кв. Мала Кутловица, общ.
Монтана, имот №№ 000070 и 000071 в землище с. Благово, общ. Монтана, имот № 000100 в
землище с. Боровци, общ. Берковица, имот № 002500 в землище с. Гаганица, общ.
Берковица, имот № 000450 в землище
с. Бистрилица, общ. Берковица и имот № 000622 в землище с. Горно Церовене, общ.
Монтана;
3. Язовирни съоръжения, постр. 1987 г.:
- язовирна стена - конструкция - земно-насипна с глинено ядро и опорни призми от
баластра, височина - 58,50 /петдесет и осем цяло и петдесет/ м, дължина по короната - 1460
/хиляда четиристотин и шестдесет/ м, ширина - 8 /осем/ м, кота корона - 201 /двеста и един/
м, кота преливник - 197,50 /сто деветдесет и седем цяло и петдесет/ м, кота мъртъв обем 170,50 /сто и седемдесет цяло и петдесет/ м;
- преливник - челен, полигонален, дължина на преливния ръб - 210 /двеста и десет/ м,
преливна височина - 2 /два/ м, макс. водно количество - 1400 /хиляда и четиристотин/
Правно основание: Имотът се
куб.м/сек.;
управлява от Министъра на
- бързоток с ширина - 30 /тридесет/ м;
земеделието и горите.
- енергогасител със стоманобетонова облицовка, дължина - 60 /шестдесет/ м, ширина - 30
/тридесет/ м;
- енергогасител със стоманобетонова облицовка, дължина - 17 /седемнадесет/ м, ширина 38,50 /тридесет и осем цяло и петдесет/ м;
- водна кула - стоманобетонова конструкция, диаметър - 6,40 /шест цяло и четиридесет/ м,
височина - 64 /шестдесет и четири/ м;
- основен изпускател - стоманобетонов, панцерован, диаметър - 3,40 /три цяло и
четиридесет/ м, дължина - 350 /триста и петдесет/ м, макс. водно количество - 140 /сто и
четиридесет/ куб.м/сек.;
- сграда шибърно помещение - застроена площ - 75,90 /седемдесет и пет цяло и деветдесет/
кв.м, едноетажна /височина 10 м/, конструкция - МсбЖ;
- енергогасител на основния изпускател - дължина - 52 /петдесет и два/ м, ширина - 12
/дванадесет/ м;
- отводящ канал с двойнотрапецовиден профил, частична стоманобетонова облицовка,
макс. водно количество - 140 /сто и четиридесет/ куб.м/сек.;
- водовземна кула - стоманобетонова конструкция;
- водовземен тунел - стоманобетонова конструкция, дължина - 1561 /хиляда петстотин
шестдесет и един/ м, диаметър - 4,40 /четири цяло и четиридесет/ м;

313

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Берковица / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

312

321

322

184

Монтана / Вълчедръм чл. 10 б, ал. 5 от
/ с.Разград / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000311 в землището на с. Разград с площ 288 /двеста осемдесет и осем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
Монтана / Монтана /
т. 2 от Решение на
с.Стубел / Адрес: кв.
МС № 58/02.02.2006
УПИ:
г.

Имот № 000225 в землището на с. Стубел, с обща площ 2874 /две хиляди осемстотин
седемдесет и четири/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност 2 /два/, построена 1962 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 144 /сто четиридесет и четири/ кв.м, състоящ се от чакалня, два бр.
кабинети, коридор, склад и зала;
- втори етаж - ЗП 93 /деветдесет и три/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, коридор и баня;
- подземен етаж - ЗП 36 /тридесет и шест/ кв.м, състоящ се от едно помещение - мазе от 12
/дванадесет/ кв.м;
2. Сграда - стационар - МС, етажност 1 /един/, ЗП 213 /двеста и тринадесет/ кв.м, построена
1962 г., състояща се от едно помещение;

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

АПК - Михайловград

№ 2865 /
27.02.2006

№ 2863 /
27.02.2006

№ 2874 /
01.03.2006

№ 2867 /
01.03.2006

№ 2878 /
01.03.2006

№ 2879 /
01.03.2006

№ 2873 /
01.03.2006

№ 2880 /
01.03.2006

184

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница /
Адрес: кв. УПИ:

Имот № 283023 в землището на с. Долна Вереница, с обща площ 1095 /хиляда деветдесет и
пет/ кв.м, ведно с построената в него сграда:
Ветеринарна лечебница - МС, етажност - 2 /два/, построена 1965 г., състояща се от:
чл. 74, ал. 3 от ЗДС; т.
- първи етаж - ЗП 156 /сто петдесет и шест/ кв.м, състоящ се от предверие, зала,
2 от Решението на
АПК Север - Михайловград
манипулационна, склад, сан. възел, коридор и два бр. кабинети;
МС № 58/02.02.2006г.
- втори етаж - ЗП 78 /седемдесет и осем/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, коридор и сан.
възел;
- подземен етаж - ЗП 78 /седемдесет и осем/ кв.м, състоящ се от коридор и три бр. мазета;

89

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

330

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Тършата" кв. УПИ:

323

Монтана / Берковица /
с.Песочница / Адрес: чл. 10 б, ал. 5 от
местността
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Печеновец" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл.
68, ал. 1 от ЗДС;

"Универс" АД София

Имот № 000197 в землището на гр. Монтана с площ 3 045 / три хиляди и четиридесет и пет/
кв.м, ведно с построените в него:
1. Административна сграда с работилница - ЗП - 128, 70 / сто двадесет и осем цяло и
седемдесет/ кв.м, етажност - 2 / два/, конструкция - МЖ, състояща се от:
- първи етаж - авторемонтна работилница с канал и санитарен възел;
- втори етаж - три помещения и фоайе.
2. Гаражи - сграда със ЗП - 418, 50 / четиристотин и осемнадесет цяло и петдесет/ кв.м,
конструкция - МС, етажност 2 / два/:
- Първи етаж - 17 /седемнадесет/ гаражни клетки;
- Втори етаж - 17 /седемнадесет/ гаражни клетки.
3. Гараж за автобус - ЗП - 52, 50 / петдесет и две цяло и петдесет/ кв.м, конструкция - ПС,
етажност - 1 / един/.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/ 30.11.1992 г.

Правно основание:На основание
Разпореждане № 33 на Министерския
съвет от 27 юли 1998 г., имотът се
управлява от Областен управител на
област Монтана

Имот № 020040 в землището на с. Черешовица с площ 3 547 /три хиляди петстотин
четиридесет и седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 92 / Дата:20.3.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000315 в землището на с. Песочница с площ 9 896 /девет хиляди осемстотин
деветдесет и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник и битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

334

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000904 в землището на с. Бокиловци с площ 3452 /три хиляди четиристотин
петдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

335

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000905 в землището на с. Бокиловци с площ 1880 /хиляда осемстотин и осемдесет/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

329

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Брезовица" кв. УПИ:

Имот № 040355 в землището на с. Черешовица с площ 36 /тридесет и шест/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

336

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000906 в землището на с. Бокиловци с площ 811 /осемстотин и единадесет/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2871 /
01.03.2006

№ 2881 /
01.03.2006

№ 2882 /
01.03.2006

№ 2883 /
01.03.2006

№ 2884 /
01.03.2006

№ 2885 /
01.03.2006

№ 2876 /
01.03.2006

№ 2875 /
01.03.2006

№ 2877 /
01.03.2006

№ 2872 /
01.03.2006

Имот № 040380 в землището на с. Черешовица с площ 30 /тридесет/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

337

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000908 в землището на с. Бокиловци с площ 675 /шестстотин и седемдесет и пет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към канцелария и кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

338

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000909 в землището на с. Бокиловци с площ 994 /деветстотин деветдесет и четири/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

339

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000911 в землището на с. Бокиловци с площ 7381 /седем хиляди триста осемдесет и
стопанисването, управлението и
един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към битова сграда, тоалетна и 2 бр. циментови
разпореждането с имота се извършва
площадки.
от Министъра на земеделието и
горите.

340

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000914 в землището на с. Бокиловци с площ 165 /сто шестдесет и пет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към водоем.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

341

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000915 в землището на с. Бокиловци с площ 515 /петстотин и петнадесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

332

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000902 в землището на с. Бокиловци с площ 1480 /хиляда четиристотин и
осемдесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

331

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000901 в землището на с. Бокиловци с площ 7685 /седем хиляди шестстотин
осемдесет и пет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник и битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

333

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бокиловци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Ливагето" кв. УПИ:

Имот № 000903 в землището на с. Бокиловци с площ 1284 /хиляда двеста осемдесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към складове за препарати и тоалетна.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

328

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Тършата" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 040370 в землището на с. Черешовица с площ 582 /петстотин осемдесет и два/ кв.м, стопанисването, управлението и
представляващ прилежащ терен към метален склад.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

327

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Черешовица / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Брезовица" кв. УПИ:

№ 2868 /
01.03.2006

№ 2869 /
01.03.2006

№ 2870 /
01.03.2006

№ 2887 /
02.03.2006

№ 2886 /
02.03.2006

№ 2890 /
02.03.2006

№ 2891 /
02.03.2006

№ 2892 /
02.03.2006

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 133015 в землището на с. Замфирово с площ 3076 /три хиляди седемдесет и шест/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 133019 в землището на с. Замфирово с площ 1745 /хиляда седемстотин четиридест стопанисването, управлението и
и пет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад и тоалетна.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

326

Монтана / Берковица / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Замфирово / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

184

УПИ ХІІІ-82 /тринадесети-осемдесет и две/ с обща площ 5520 /пет хиляди петстотин и
двадесет/ кв.м в кв. 22 /двадесет и втори/ по плана на с. Д-р Йосифово, ведно с построените
Монтана / Монтана /
в него сгради:
с.Доктор Йосифово /
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност - 2 /два/, построена 1961 г., състояща се от:
Адрес: по плана на
чл. 74, ал. 3 от ЗДС; т.
- първи етаж - ЗП 138 /сто тридесет и осем/ кв.м, състоящ се чакалня, канцелария, аптека,
селото, одобрен със
2 от Решение на МС АПК Север - Михайловград коридор, зала, склад и баня;
Заповед №
№ 58/02.02.2006 г.
- втори етаж - ЗП 89 /осемдесет и девет/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, коридор и склад;
2999/20.08.1965 г. кв.
- подземен етаж - ЗП 35 /тридесет и пет/ кв.м, състоящ се от едно помещение - мазе от 13
22 УПИ: ХІІІ-82
кв.м;
2. Сграда - стационар - МС, етажност 1 /един/, ЗП 118 /сто и осемнадесет/ кв.м, построена
1961 г., състояща се от едно помещение;

324

325

Имот № 133042 в землището на с. Замфирово с площ 2137 /две хиляди сто тридесет и
седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

УПИ VІ /шест/ с обща площ 4320 /четири хиляди триста и двадесет/ кв.м в кв. 8 /осми/ по
плана на с. Смоляновци, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС,етажност - 2 /два/ построена 1968 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП - 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, състоящ се кабинет, коридор,
операционна, манипулационна, зала, стационар, навес и стая за пазач;
- втори етаж - ЗП 61 /шестдесет и един/ кв.м, състоящ се от три броя стаи, два броя складове
и коридор;
- подземен етаж - ЗП 39 /тридесет и девет/ кв.м, състоящ се от мазе - 17 /седемнадесет/ кв.м;
2. Стопанска постройка - ПС - ЗП 42 /четиридесет и два/ кв.м, етажност - 1 /един/, построена
1968 г., състояща се от навес, склад и тоалетна;

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

184

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци /
Адрес: по плана на
селото, одобрен със
Заповед №
62/15.01.1987 г. кв. 8
УПИ: VІ

344

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Здравица" кв. УПИ:

Имот № 000958 в землището на с. Котеновци с площ 1658 /хиляда шестстотин петдесет и
осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овцеферма.

345

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Здравица" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000959 в землището на с. Котеновци с площ 471 /четиристотин седемдесет и един/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към битова сграда.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

346

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Здравица" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 74, ал. 3 от ЗДС; т.
2 от Решение на МС АПК - Смоляновци
№ 58/02.02.2006 г.

Имот № 000971 в землището на с. Котеновци с площ 1140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към овчарник.

№ 2889 /
02.03.2006

№ 2888 /
02.03.2006

№ 2893 /
02.03.2006

№ 2895 /
02.03.2006

№ 2896 /
02.03.2006

№ 2897 /
02.03.2006

№ 2899 /
02.03.2006

№ 2898 /
02.03.2006

№ 2900 /
02.03.2006

№ 2901 /
02.03.2006

343

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Расин
от ППЗСПЗЗ;
сеч" кв. УПИ:

342

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Еловица" кв. УПИ:

347

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Ливаге"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

349

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

350

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

351

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

353

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

352

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

354

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

355

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 000251 в землището на с. Котеновци с площ 2619 /две хиляди шестотин и
деветнадесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № ДС-14-24-(3) /
разпореждането с имота се извършва Дата:09.09.2013 - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000194 в землището на с. Котеновци с площ 1833 /хиляда осемстотин тридесет и
три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник и битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000232 в землището на с. Котеновци с площ 3746 /три хиляди седемстотин
четиридесет и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник и битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000957 в землището на с. Котеновци с площ 688 /шестстотин осемдесет и осем/
кв.м, представляващ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 301010 в землището на с. Котеновци с площ 983 /деветстотин осемдесет и три/
кв.м, представляващ прилежащ терен към навес - МТС.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 301013 в землището на с. Котеновци с площ 1740 /хиляда седемстотин и
четиридесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към работилница и навес.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 301015 в землището на с. Котеновци с площ 694 /шестстотин деветдесет и четири/
кв.м, представляващ прилежащ терен към ГСМ и рампа.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 301014 в землището на с. Котеновци с площ 1720 /хиляда седемстотин и двадесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към рсклад с канцелария, кантар и царевичен кош.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 301016 в землището на с. Котеновци с площ 942 /деветстотин четиридесет и два/
кв.м, представляващ прилежащ терен към железарска работилница, налбантница и чешма с
корито.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 301017 в землището на с. Котеновци с площ 1175 /хиляда сто седемдесет и пет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към силажна яма и бункер за меласа.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2894 /
02.03.2006

№ 2903 /
02.03.2006

№ 2902 /
02.03.2006

№ 2904 /
02.03.2006

№ 2905 /
02.03.2006

№ 2906 /
02.03.2006

№ 2907 /
02.03.2006

№ 2908 /
02.03.2006

№ 2910 /
06.03.2006

№ 2909 /
06.03.2006

Имот № 000955 в землището на с. Котеновци с площ 1530 /хиляда петстотин и тридесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

357

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 301019 в землището на с. Котеновци с площ 759 /седемстотин петдесет и девет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към силажовместилище.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

356

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 301018 в землището на с. Котеновци с площ 2687 /две хиляди шестстотин
стопанисването, управлението и
осемдесет и седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник, краварник, навес и
разпореждането с имота се извършва
млекопункт.
от Министъра на земеделието и
горите.

358

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 301020 в землището на с. Котеновци с площ 598 /петстотин деветдесет и осем/
кв.м, представляващ прилежащ терен към фуражна кухня.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

359

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 301021 в землището на с. Котеновци с площ 667 /шестстотин шестдесет и седем/
кв.м, представляващ прилежащ терен към свинарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

360

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 301022 в землището на с. Котеновци с площ 2500 /две хиляди и петстотин/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към шилегарник и силажна яма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

361

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 301025 в землището на с. Котеновци с площ 1372 /хиляда триста седемдесет и два/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към ГСМ и каменна площадка.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

362

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 301033 в землището на с. Котеновци с площ 333 /триста тридесет и три/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към силажна яма.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

364

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бързия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Гръскята" кв. УПИ:

Имот № 029015 в землището на с. Бързия с площ 209 / двеста и девет/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към административна сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

363

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Бързия / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността " Джурин
от ППЗСПЗЗ;
брег" кв. УПИ:

Имот № 029006 в землището на с. Бързия с площ 279 / двеста седемдесет и девет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 226 / Дата:03.12.2007 г. стопанисването, управлението и
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

348

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Расин
от ППЗСПЗЗ;
сеч" кв. УПИ:

№ 3055 /
09.03.2006

№ 2912 /
10.03.2006

№ 2911 /
10.03.2006

№ 2913 /
21.03.2006

№ 2914 /
23.03.2006

№ 2915 /
06.04.2006

№ 2916 /
10.04.2006

№ 2918 /
10.04.2006

490

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул."Диана" № 33 кв.
УПИ:

365

Монтана / Берковица /
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
с.Бързия / Адрес: кв.
ал. 1 от ЗДС;
УПИ:

Правно основание: На основание чл.
ПИ № 723 /седемстотин двадесет и три/ по кадастралния план на с. Бързия, представляващ 18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява Заповед № 12 / Дата:29.01.2007 застроен терен с обща площ 442 /четиристотин четиридесет и два/ кв.м.
от Областния управител на област
изцяло отписан;
Монтана.

184

Монтана /
Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: по чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
плана на селото,
т. 2 от Решение на
АПК - Лехчево
одобрен със Заповед МС №58/02.02.2006 г.
№ 64/1990 г. кв. 93
УПИ: І

ПИ № 1274 /хиляда двеста седемдесет и четири/ с обща площ 2300 /две хиляди и триста/
кв.м в УПИ І / първи/, кв. 93 /деветдесет и трети/, по плана на с. Лехчево, ведно с
построените в имота сгради:
1. Ветеринарна лечебница - МС, етажност 2 /два/, построена 1968 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 248 /двеста четиридесет и осем/ кв.м, състоящ се от антре, чакалня,
лекарски кабинет, коридор, два бр. кабинети, зала, склад и стационар;
- втори етаж - ЗП 96 /деветдесет и шест/ кв.м, състоящ се от коридор, три бр. стаи, баня и
тераса;
- подземен етаж - ЗП 51 /петдесет и един/ кв.м, състоящ се от коридор и мазе;
2. Стопанска постройка - ПС - ЗП 120 /сто и двадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, състояща се
от навес и гараж;

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

366

Монтана / Лом /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Сливата / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Гена" кв.
от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

Имот № 050007 в землището на с. Сливата с площ 23 731 /двадесет и три хиляди
седемстотин тридесет и един/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № 273 / Дата:20.11.2008 г. разпореждането с имота се извършва изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

367

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 77 УПИ: ІІ пл. №
1030, по плана на гр.
Вършец одобрен със
заповед РД - 02 -1493/1986 г.

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;

Правно основание:На основание чл.
1778/2978 /хиляда седемстотин седемдесет и осем върху две хиляди деветстотин седемдесет
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
и осем/ идеални части от застроен Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/, планоснимачен №
от областния управител на област
1030 /хиляда и тридесет/, в квартал 77 /седемдесет и седми/.
Монтана.

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
т. 2 от Решение на
МС № 58/02.02.2006
г.

АПК - с. Златия

Имот № 000058 в землището на с. Игнатово с обща площ 2 157 /две хиляди сто петдесет и
седем/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - етажност 2 /два/, МС, построена 1975 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 173 / сто седемдесет и три/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи, зала, два
бр.складове и тоалетна;
- втори етаж - ЗП 90 /деветдесет/ кв.м, състоящ се от спалня, хол, кухня и тоалетна с баня;
- подземен етаж - ЗП 173 /сто седемдесет и три/ кв.м, състоящ се от общо помещение, два бр.
тоалетни и мазе;
2. Гараж - ЗП 14 /четиринадесет/ кв.м, етажност 1 /един/, ПМС, построена 1975 г.;

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

АПК - Бойчиновци

Имот № 000609 в землището на гр. Бойчиновци с обща площ 2 977 /две хиляди деветстотин
седемдесет и седем/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Ветеринарна лечебница - етажност 2 /два/, МС, построена 1968 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 157 /сто петдесет и седем/ кв.м, състоящ се от коридор, два бр. лекарски
кабинети, тоалетна, склад, предверие, аптека и зала;
- втори етаж - ЗП 79 /седемдесет и девет/ кв.м, състоящ се от коридор, три бр. стаи,
предверие и тоалетна;
- подземен етаж - ЗП 60 /шестдесет/ кв.м, състоящ се от коридор и два бр. мазета;
2. Склад - ЗП 69 /шестдесет и девет/ кв.м, етажност 1 /един/, построен 1970 г.;

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/ 30.11.1992 г.

Имот № 301011 в землището на с. Котеновци с площ 164 /сто шестдесет и четири/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

184

184

Монтана / Вълчедръм
/ с.Игнатово / Адрес:
в местността
"Липница" кв. УПИ:

Монтана /
Бойчиновци /
гр.Бойчиновци /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
т. 2 от Решение на
МС № 58/02.02.2006
г.

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Котеновци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Барата"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

639/13339 идеални части от имот 48489.5.90 по кадастралната карта на гр.
Монтана,представляващ застроен терен с обща площ 13339 кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
Заповед № ДС-15-12-(7) /
от областния управител на област
Дата:18.07.2014 - изцяло отписан
Монтана.

Заповед № 185 / Дата:11.07.2006 изцяло отписан;

№ 2917 /
10.04.2006

№ 2919 /
08.05.2006

№ 2920 /
15.05.2006

№ 2921 /
25.05.2006

156

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Над
долапа" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 202020 в землището на гр. Лом с площ 105
/сто и пет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Заповед № РД-08-111 /
разпореждането с имота се извършва Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
от Министъра на земеделието и
горите.

369

Монтана / Вълчедръм
/ с.Долни Цибър /
Адрес: ИМОТ №№
000262, 000455,
000425, 000449,
000426 и 000402,
землище с. Горни
Цибър с ЕКАТТЕ
16639 ИМОТ №№
000017, 000016,
000140 и 000141,
землище с. Игнатово с
ЕКАТТЕ 32295
ИМОТ № 000053 и
землище с. Златия с
ЕКАТТЕ 31053
ИМОТ № 000037. кв.
УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 2, т. 2 от
ЗДС във връзка с чл.
13, т. 3 от Закона за
водите;

Обект "Корекция на река Цибрица" представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водите с двойно трапецовидно сечение, височина на дигите - 2,85 /две цяло и
осемдесет и пет стотни/ м, ширина на бермите - 2 /два/ м, средна ширина на короната - 2,50
/две цяло и петдесет стотни/ м, наклон на откосите: сух - 1:2,5 /едно към две цяло и пет
десети/ и мокър - 1:3 /едно към три/, обща дължина: 5340 /пет хиляди триста и четиридесет/
м от ляво по течението на реката и 4400 /четири хиляди и четиристотин/ м от дясно по
течението, година на построяване - 1963 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите на основание чл.
10, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
Решение № 316 от 28
април 2006 г. на
Министерския съвет

Поземлен имот с площ 11 332 /единадесет хиляди триста тридесет и два/ кв.м, ведно с
построените в него:
сграда № 1 - КТП със ЗП 20 /двадесет/ кв.м, етажност 1/ един/, конструкция - полумасивна,
година на построяване - 1950 г.;
сграда № 2 - гараж със ЗП 221 /двеста двадесет и един/ кв.м, етажност 1/един/, конструкция полумасивна, година на построяване - 1947 г.;
сграда № 3 - лечебница със ЗП 75 /седемдесет и пет/ кв.м, етажност 1 /един/, конструкция полумасивна, година на построяване - 1947 г.;
сграда № 4 - работилница със ЗП 294 /двеста деветдесет и четири/ кв.м, етажност 1/един/,
конструкция - полумасивна, година на построяване - 1946 г.;
сграда № 5 - работилница със ЗП 255 /двеста петдесет пет/ кв.м, етажност 1 /един/,
Правно основание:На основание чл.
конструкция - полумасивна, година на построяване - 1946 г.;
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
сграда № 6 - цех със ЗП 314 /триста и четиринадесет/ кв.м, етажност 1/един/, конструкция - от областния управител на област
полумасивна, година на построяване - 1941 г.;
Монтана.
сграда № 7 - административна сграда със ЗП 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м, етажност 2
/два/, конструкция - МС, година на построяване - 1938 г.;
сграда № 8 - склад със ЗП 60 /шестдесет/ кв.м, етажност 1/един/, конструкция - МС, година
на построяване - 1938 г.;
сграда № 9 - цех със ЗП 810 /осемстотин и десет/ кв.м, етажност 1 /един/, конструкция - МС,
година на построяване - 1938 г.;
сграда № 10 - склад със ЗП 100 /сто/ кв.м, етажност 1/един/, конструкция - МС, година на
построяване - 1978 г.;
сграда № 11 - навес със ЗП 648 /шестстотин четиредесет и осем/ кв.м, етажност 1 /един/,
конструкция - сглобяема, година на построяване - 1967 г.;

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
Имот № 000114 в землището на гр. Монтана, за др. жп територия, с площ 22290 /двадесет и
управлява от Национална компания
две хиляди двеста и деветдесет/ кв.м.
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

370

371

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. 360 УПИ: ІV

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Заповед № / Дата:.......... - изцяло
отписан;Заповед № / Дата:.......... изцяло отписан;Заповед № 117 /
Дата:31.05.2006 - изцяло отписан;

№ 2925 /
25.05.2006

№ 2924 /
25.05.2006

№ 2922 /
25.05.2006

№ 2923 /
25.05.2006

№ 2929 /
25.05.2006

№ 2926 /
25.05.2006

371

371

371

371

371

371

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
управлява от Национална компания
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

Имот № 000008 в землището на с. Благово, за жп линия, с площ 38153 /тридесет и осем
хиляди сто петдесет и три/ кв.м.

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
Имот № 000137 в землището на гр. Монтана, за др. жп територия, с площ 23164 /двадесет и
управлява от Национална компания
три хиляди сто шестдесет и четири/ кв.м.
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
Имот № 000115 в землището на гр. Монтана, за др. жп територия, с площ 3992 /три хиляди
управлява от Национална компания
деветстотин деветдесет и два/ кв.м.
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

Имот № 000116 в землището на гр. Монтана, за др. жп територия, с площ 1509 /хиляда
петстотин и девет/ кв.м.

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
управлява от Национална компания
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

Имот № 000439 в землището на мах. Мала Кутловица, за жп линия, с площ 64610
/шестдесет и четири хиляди шестстотин и десет/ кв.м.

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
управлява от Национална компания
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

Имот № 000009 в землището на с. Благово, за жп линия, с площ 11829 /единадесет хиляди
осемстотин двадесет и девет/ кв.м.

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
управлява от Национална компания
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

№ 2927 /
25.05.2006

№ 2928 /
25.05.2006

№ 2968 /
02.06.2006

№ 2969 /
02.06.2006

№ 2939 /
05.06.2006

371

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
т. 4, б) от Решение №
921/23.11.2004 г. на
Министерски съвет

371

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес:
кв. УПИ:

410

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Мездрея / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Врещица" кв. УПИ:

411

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Мездрея / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността
от ППЗСПЗЗ;
"Врещица" кв. УПИ:

381

Монтана / Лом /
с.Сталийска махала / чл. 10 б, ал. 5 от
Адрес: в местността ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
"Под воденицата" кв. от ППЗСПЗЗ;
УПИ:

№ 2937 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
с.Равна / Адрес: в
местността
"Червенци" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

№ 2936 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
с.Равна / Адрес: в
местността
"Червенци" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

№ 2930 /
05.06.2006

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
Монтана / Вълчедръм
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
/ с.Септемврийци /
чл. 45, ал. 10 от
Адрес: кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ

№ 2938 /
05.06.2006

372

Монтана / Чипровци /
с.Равна / Адрес: в
местността
"Червенци" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

Имот № 000016 в землището на с. Благово, за жп линия, с площ 3153 /три хиляди сто
петдесет и три/ кв.м.

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
управлява от Национална компания
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

Имот № 000080 в землището на с. Благово, за жп гара, с площ 2521 /две хиляди петстотин
двадесет и един/ кв.м.

Правно основание: На основание чл.
9, ал. 4 от Закона за железопътния
транспорт и т.3 от Решение на МС №
921 от 23.11.2004 г., имотът се
управлява от Национална компания
"Железопътна инфраструктура" –
държавно предприятие, образувано на
основание Закона за железопътния
транспорт.

Имот № 105010 в землището на с. Мездрея с площ 3949 /три хиляди деветстотин
четиридесет и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 105006 в землището на с. Мездрея с площ 6 977 /шест хиляди деветстотин
седемдесет и седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 059453 в землището на с. Сталийска махала с площ 7528 / седем хиляди петстотин
двадесет и осем/ кв. м, представляващ прилежащ терен към кравеферма.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 131 / Дата:17.7.2007 г. стопанисването, управлението и
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 008218 в землището на с. Равна с площ 72 /седемдесет и два/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към гараж.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 008219 в землището на с. Равна с площ 2 244 /две хиляди двеста четиридесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към биволарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000344 в землището на с. Септемврийци с площ 6 220 /шест хиляди двеста и
двадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 008217 в землището на с. Равна с площ 2 764 /две хиляди седемстотин шестдесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 325 / Дата:16.11.2006 изцяло отписан;

Имот № 000340 в землището на с. Септемврийци с площ 4 368 /четири хиляди триста
шестдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърнени храни.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 051012 в землището на с. Сливата с площ 11 274 /единадесет хиляди двеста
седемдесет и четири/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2934 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
с.Равна / Адрес: в
местността
"Червенци" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 008221 в землището на с. Равна с площ 1 164 /хиляда сто шестдесет и четири/ кв.м, стопанисването, управлението и
представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2935 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
с.Равна / Адрес: в
местността
"Червенци" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

Имот № 008220 в землището на с. Равна с площ 916 /деветстотин и шестнадесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към работилница.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2948 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Равнище" кв. УПИ:

Имот № 000033 в землището на гр. Чипровци с площ 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2933 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 086001 в землището на с. Превала с площ 5 837 /пет хиляди осемстотин тридесет и стопанисването, управлението и
седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2946 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Равнище" кв. УПИ:

№ 2932 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

№ 2949 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Мирно"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

№ 2942 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

№ 2931 /
05.06.2006

№ 2940 /
05.06.2006

373

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
Монтана / Вълчедръм
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
/ с.Септемврийци /
чл. 45, ал. 10 от
Адрес: кв. УПИ:
ППЗСПЗЗ

382

Монтана / Лом /
с.Сливата / Адрес: в
местността "Срещу
село" кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

Имот № 000040 в землището на гр. Чипровци с площ 150 /сто и петдесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към сграда за овчарите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086002 в землището на с. Превала с площ 2 162 /две хиляди сто шестдесет и два/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000006 в землището на гр. Чипровци с площ 3 501 /три хиляди петстотин и един/
кв.м представляващ прилежащ терен към овчарник, сеновал и сграда за овчарите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000631 в землището на гр. Чипровци с площ 1 532 /хиляда петстотин тридесет и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Заповед № ДС-14-9-(1) /
Дата:04.06.2014 - изцяло отписан

№ 2944 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

№ 2943 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

№ 2950 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Манастир" кв. УПИ:

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000618 в землището на гр. Чипровци с площ 302 /триста и два/ кв.м, представляващ
стопанисването, управлението и
прилежащ терен към фуражомелка.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000630 в землището на гр. Чипровци с площ 1 313 /хиляда триста и тринадесет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № РД-14-57 / Дата:17.9.2011
стопанисването, управлението и
г. - изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000017 в землището на гр. Чипровци с площ 400 /четиристотин/ кв.м
представляващ прилежащ терен към сграда за овчарите.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2945 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

Имот № 000615 в землището на гр. Чипровци с площ 1 822 /хиляда осемстотин двадесет и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

№ 2947 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Манастир" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000016 в землището на гр. Чипровци с площ 3000 /три хиляди/ кв.м представляващ стопанисването, управлението и
прилежащ терен към овчарник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2941 /
05.06.2006

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

№ 2954 /
06.06.2006

397

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

384

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Странье" кв. УПИ:

399

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

398

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

№ 2965 /
06.06.2006

№ 2956 /
06.06.2006

№ 2955 /
06.06.2006

Имот № 012109 в землището на гр. Чипровци с площ 172 /сто седемдесет и два/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000505 в землището на гр. Чипровци с площ 1 634 /хиляда шестстотин тридесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № 136 / Дата:20.7.2007 г. стопанисването, управлението и
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 000653 в землището на гр. Чипровци с площ 2868 /две хиляди осемстотин
шестдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към фуражен склад.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Заповед № РД-14-58 / Дата:20.9.2011
стопанисването, управлението и
г. - изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

Имот № 086012 в землището на с. Превала с площ 389 /триста осемдесет и девет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086013 в землището на с. Превала с площ 14 257 /четиринадесет хиляди двеста
петдесет и седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2951 /
06.06.2006

№ 2964 /
06.06.2006

№ 2963 /
06.06.2006

№ 2962 /
06.06.2006

№ 2961 /
06.06.2006

№ 2960 /
06.06.2006

№ 2959 /
06.06.2006

№ 2958 /
06.06.2006

№ 2957 /
06.06.2006

№ 2953 /
06.06.2006

394

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността
от ППЗСПЗЗ;
"Равнище" кв. УПИ:

407

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

406

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

404

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

404

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

403

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

402

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

401

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

400

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
местността "Ширина"
кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС; чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ

396

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Буни
от ППЗСПЗЗ;
връх" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 074002 в землището на гр. Чипровци с площ 1 649 /хиляда шестстотин четиридесет стопанисването, управлението и
и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овцеферма.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086004 в землището на с. Превала с площ 566 /петстотин шестдесет и шест/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към колиен кантар.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086005 в землището на с. Превала с площ 583 /петстотин осемдесет и три/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към млекосъбирателен пункт.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086006 в землището на с. Превала с площ 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към масивен гараж.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086007 в землището на с. Превала с площ 489 /четиристотин осемдесет и девет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086008 в землището на с. Превала с площ 1 285 /хиляда двеста осемдесет и пет/
кв.м, представляващ прилежащ терен към столова и занаятчийска работилница.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086009 в землището на с. Превала с площ 2 972 /две хиляди деветстотин
седемдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към склад /хамбар/.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086010 в землището на с. Превала с площ 1 789 /хиляда седемстотин осемдесет и
девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към царевичен кош.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 086011 в землището на с. Превала с площ 1 098 /хиляда деветдесет и осем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към битова сграда.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 000086 в землището на гр. Чипровци с площ 2 551 /две хиляди петстотин петдесет
и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 260 / Дата:21.10.2008 г. изцяло отписан

Заповед № 179 / Дата:31.8.2007 г. изцяло отписан

№ 2952 /
06.06.2006

№ 2967 /
06.06.2006

№ 2966 /
06.06.2006

№ 2975 /
07.06.2006

№ 2974 /
07.06.2006

№ 2978 /
07.06.2006

№ 2979 /
07.06.2006

№ 2980 /
07.06.2006

№ 2981 /
07.06.2006

№ 2982 /
07.06.2006

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

395

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Буни
от ППЗСПЗЗ;
връх" кв. УПИ:

Имот № 000080 в землището на гр. Чипровци с площ 252 /двеста петдесет и два/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към сграда за овчарите.

409

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000235 в землището на с. Стубел с площ 2 693 /две хиляди шестстотин деветдесет и
Заповед № 219 / Дата:14.8.2008 г. стопанисването, управлението и
три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към воденица.
изцяло отписан
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

408

Монтана / Монтана / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Стубел / Адрес: кв. ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
УПИ:
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000233 в землището на с. Стубел с площ 4 804 /четири хиляди осемстотин и четири/
стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от министъра на земеделието и горите.

417

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

416

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

420

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

421

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

422

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

423

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

424

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

Имот № 055016 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 6 030 /шест хиляди и
тридесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 055015 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 1 356 /хиляда триста
петдесет и шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 055019 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 5 552 /пет хиляди
петстотин петдесет и два/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 055020 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 10 654 /десет хиляди
шестстотин петдесет и четири/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055022 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 2 136 /две хиляди сто
тридесет и шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 055023 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 3 058 /три хиляди петдесет стопанисването, управлението и
и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към работилница.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055024 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 2 733 /две хиляди
седемстотин тридесет и три/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Заповед № ДС-14-65-(1) /
Дата:28.9.2012 г. - изцяло отписан

№ 2983 /
07.06.2006

№ 2984 /
07.06.2006

№ 2976 /
07.06.2006

№ 2977 /
07.06.2006

№ 2970 /
07.06.2006

№ 2973 /
07.06.2006

№ 2972 /
07.06.2006

№ 2971 /
07.06.2006

№ 2985 /
09.06.2006

№ 2986 /
09.06.2006

425

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

426

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055025 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 3 852 /три хиляди
осемстотин петдесет и два/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 055026 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 1 061 /хиляда и шестдесет стопанисването, управлението и
и един/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

418

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055017 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 1 083 /хиляда осемдесет и
три/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

419

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055018 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 3 533 /три хиляди
петстотин тридесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към дърводелски цех.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

412

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

Имот № 055011 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 1 039 /хиляда тридесет и
девет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

415

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

Имот № 055014 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 3 431 /три хиляди
четиристотин тридесет и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към масивна сграда и
рампа.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

414

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

Имот № 055013 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 2 613 /две хиляди
шестстотин и тринадесет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

413

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Под
шосето" кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 055012 в землището на гр. Лом, кв. Момин брод с площ 2 631 /две хиляди
шестстотин тридесет и един/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Имот № 209001 в землището на с. Студено буче с площ 4 637 /четири хиляди шестстотин
тридесет и седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Монтана /
с.Студено буче /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 71 от ЗДС, чл. 10
б, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 45, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ;

Имот № 209002 в землището на с. Студено буче с площ 7 278 /седем хиляди двеста
седемдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към телчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

427

428

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № 90 / Дата:20.3.2008 г. изцяло отписан

Имот № 314001 в землището на с. Костенци с площ 8 252 /осем хиляди двеста петдесет и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 314004 в землището на с. Костенци с площ 708 /седемстотин и осем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към колиен кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

431

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Имот № 314012 в землището на с. Костенци с площ 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

432

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 314014 в землището на с. Костенци с площ 7 701 /седем хиляди седемстотин и един/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

№ 2991 /
30.06.2006

433

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
в местността
чл. 68, ал. 1 от ЗДС
"Странье" кв. УПИ:

Имот № 012038 в землището на гр. Чипровци с площ 2339 /две хиляди триста тридесет и
девет/ кв. м, представляващ застроен терен.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана

Заповед № 327 / Дата:20.11.2006 изцяло отписан;

№ 2992 /
03.07.2006

434

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: ул.
"Радецки" № 1 кв. 2
УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;

Застроен терен с обща площ 3150 /три хиляди сто и петдесет/ кв.м, представляващ ПИ №
132 /сто тридесет и две/ в кв. 2 /втори/ по плана на кв. Боруна, гр. Лом

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 04 / Дата:11.1.2008 г. изцяло отписан

435

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Край
Дунава" кв. УПИ:

чл. 24 от ЗСПЗЗ;
Решение на МС №
182/25.03.2003 г.

Имот № 181001 - пасище, мера, с площ 153807 /сто петдесет и три хиляди осемстотин и
седем/ кв.м, в землището на гр. Лом.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите на основание чл.
24 от ЗСПЗЗ.

№ 2994 /
03.07.2006

436

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Край
Дунава" кв. УПИ:

чл. 24 от ЗСПЗЗ;
Решение на МС №
182/25.03.2003 г.

Имот № 178002 - нива с площ 9091 /девет хиляди деветдесет и един/ кв.м, в землището на
гр. Лом.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите на основание чл.
24 от ЗСПЗЗ.

№ 2995 /
03.07.2006

437

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Край
Дунава" кв. УПИ:

чл. 24 от ЗСПЗЗ;
Решение на МС №
182/25.03.2003 г.

Имот № 179003 - нива с площ 20049 /двадесет хиляди четиридесет и девет/ кв.м, в
землището на гр. Лом.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и горите на основание чл.
24 от ЗСПЗЗ.

184

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
Съгласно
Удосотверени
422/28.10.2002 г., изд.
от Общинска
чл. 74, ал. 3 от ЗДС; т.
техническа служба - 2 от Решение на МС АПК - Медковец
Медковец, по
№ 58/02.02.2006 г.
действащия план на с.
Медковец имотът
няма квартал и номер
на отредения парцел.
кв. УПИ:

№ 2987 /
14.06.2006

№ 2988 /
14.06.2006

№ 2989 /
14.06.2006

№ 2990 /
14.06.2006

№ 2993 /
03.07.2006

№ 2996 /
07.07.2006

429

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

430

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

ПИ № 422 по плана на с. Медковец с обща площ 14 100 /четиринадесет хиляди и сто/ кв.м,
ведно с построената в него сграда:
Ветеринарна лечебница - състояща се от едноетажно и двуетажно тяло с обща застроена
площ - 150 /сто и петдесет/ кв.м, РЗП - 270 /двеста и седемдесет/кв.м, етажност 2 /два/, МС,
построена 1968 г.:
- първи етаж - ЗП 150 /сто и петдесет/ кв.м, състоящ се от кабинет, операционна, коридор,
манипулационна;
- втори етаж - ЗП 100 /сто/ кв.м, състоящ се от три стаи, два склада и коридор;
- мазе от 20 /двадесет/кв.м;

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Заповед № ДС-17-3-(17) /
Национална ветеринарномедицинска Дата:14.8.2015 г. ч.- изцяло отписан
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/ 30.11.1992 г.

№ 2997 /
11.07.2006

№ 2998 /
11.07.2006

№ 2999 /
12.07.2006

№ 3000 /
13.07.2006

№ 3001 /
13.07.2006

№ 3002 /
13.07.2006

№ 3003 /
13.07.2006

№ 3004 /
13.07.2006

№ 3005 /
13.07.2006

184

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в
местността
"Кръстове" кв. УПИ:

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
т. 2 от Решение на
МС № 58/02.02.2006
г.

АПК - Берковица

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

Имот № 314003 в землището на с. Костенци с площ 282 /двеста осемдесет и два/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653001 в землището на с. Горно Церовене с площ 3112 /три хиляди сто и
дванадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 653003 в землището на с. Горно Церовене с площ 3432 /три хиляди четиристотин
тридесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към силажни ями.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 653004 в землището на с. Горно Церовене с площ 1807 /хиляда осемстотин и седем/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда /фуражомелка/.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653005 в землището на с. Горно Церовене с площ 4036 /четири хиляди тридесет и
шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.
Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

184

438

Монтана / Берковица /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Костенци / Адрес: в
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
местността "Селище"
от ППЗСПЗЗ;
кв. УПИ:

440

441

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Заповед № ДС-14-84 /
Национална ветеринарномедицинска Дата:19.12.2012 г. - изцяло отписан
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/ 30.11.1992 г.

Имот № 274053 в землището на с. Бели мел с обща площ 994 /деветстотин деветдесет и
четири/ кв.м, ведно с построената в него сграда:
1. Ветеринарна лечебница - РЗП 286 /двеста осемдесет и шест/ кв.м, МС, етажност 2 /два/,
построена 1986 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 154,70 /сто петдесет и четири цяло и седемдесет/ кв.м, състоящ се от
лечебна зала, склад, коридор, склад лекарства, коридор, стая, кабинет и санитарен възел с
предверие;
- втори етаж - ЗП 77,30 /седемдесет и седем цяло и тридесет/ кв.м, състоящ се от три броя
стаи, коридор и санитарен възел с предверие;
- сутерен - ЗП 54 /петдесет и четири/ кв.м;

Монтана / Чипровци /
с.Бели мел / Адрес: в чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
местността
т. 2 от Решение на
ССП "Родопа" - Бели мел
"Градиняка" кв.
МС №58/02.02.2006 г.
УПИ:

439

Имот № 017081 в землището на с. Гаганица с обща площ 914 /деветстотин и
четиринадесет/ кв.м, ведно с построената в него сграда - Ветеринарна лечебница, състояща
се от:
1. Лечебница - РЗП 182 /сто осемдесет и два/ кв.м, ЗП 91 /деветдесет и един/ кв.м, етажност
2 /два/, МС, построена 1968,:
- първи етаж - ЗП 91 /деветдесет е един/ кв.м, състоящ се от лекарски кабинет, склад, зала,
аптека, предверие, тоалетна и коридор;
- втори етаж - ЗП 91 /деветдесет и един/ кв.м, състоящ се от помещения за обслужване на
персонала;
2. Манипулационна - ЗП 61 /шестдесет и един/ кв.м, етажност 1 /един/, МС, построена 1968
г.;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

442

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

443

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 653006 в землището на с. Горно Церовене с площ 1385 /хиляда триста осемдесет и
пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 653007 в землището на с. Горно Церовене с площ 1035 /хиляда тридесет и пет/ кв.м, стопанисването, управлението и
представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

444

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Заповед № 65 / Дата:13.3.2008 г. изцяло отписан

№ 3006 /
13.07.2006

№ 3007 /
13.07.2006

№ 3008 /
13.07.2006

№ 3009 /
13.07.2006

№ 3010 /
13.07.2006

№ 3011 /
13.07.2006

№ 3012 /
13.07.2006

№ 3013 /
13.07.2006

№ 3014 /
13.07.2006

№ 3015 /
13.07.2006

445

446

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Имот № 653008 в землището на с. Горно Церовене с площ 8333 /осем хиляди триста
тридесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към кравеферма.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 653009 в землището на с. Горно Церовене с площ 2562 /две хиляди петстотин
шестдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

447

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 653010 в землището на с. Горно Церовене с площ 2231 /две хиляди двеста тридесет стопанисването, управлението и
и един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към стратификална.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

448

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 653011 в землището на с. Горно Церовене с площ 2122 /две хиляди сто двадесет и
два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към воловарник.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653012 в землището на с. Горно Церовене с площ 1074 /хиляда седемдесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към конюшна.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653013 в землището на с. Горно Церовене с площ 987 /деветстотин осемдесет и
седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към противопожарен водоем.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653014 в землището на с. Горно Церовене с площ 1599 /хиляда петстотин
деветдесет и девет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № ДС-14-28-(2) /
Дата:28.11.2016 г. ч.- изцяло отписан

Имот № 653015 в землището на с. Горно Церовене с площ 884 /осемстотин осемдесет и
четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда /хамбар/.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 67 / Дата:13.3.2008 г. изцяло отписан

Имот № 653016 в землището на с. Горно Церовене с площ 1482 /хиляда четиристотин
осемдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към метален навес.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653017 в землището на с. Горно Церовене с площ 2935 /две хиляди деветстотин
тридесет и пет/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

449

450

451

452

453

454

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № 66 / Дата:13.3.2008 г. изцяло отписан

№ 3016 /
13.07.2006

№ 3017 /
13.07.2006

№ 3018 /
13.07.2006

№ 3019 /
13.07.2006

№ 3020 /
13.07.2006

№ 3023 /
28.07.2006

№ 3024 /
28.07.2006

№ 3022 /
28.07.2006

№ 3021 /
28.07.2006

455

456

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 653018 в землището на с. Горно Церовене с площ 2888 /две хиляди осемстотин
осемдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към колиен кантар.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 653019 в землището на с. Горно Церовене с площ 588 /петстотин осемдесет и осем/ стопанисването, управлението и
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653021 в землището на с. Горно Церовене с площ 376 /триста седемдесет и шест/
кв.м, представляващ прилежащ терен към зърносушилня.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Имот № 653022 в землището на с. Горно Церовене с площ 7646 /седем хиляди шестстотин
четиридесет и шест/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

457

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

458

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

459

Монтана / Монтана /
чл. 10 б, ал. 5 от
с.Горно Церовене /
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
Адрес: местността
от ППЗСПЗЗ;
"Каманяка" кв. УПИ:

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000553 в землището на с. Горно Церовене с площ 16008 /шестнадесет хиляди и
стопанисването, управлението и
осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 2 бр. ремонтни работилници, битова сграда
разпореждането с имота се извършва
и ГСМ.
от Министъра на земеделието и
горите.

184

Монтана / Берковица /
чл. 74, ал. 3 от ЗДС; т.
с.Бързия / Адрес: в
2 от Решение на МС
местността "Джурин
№ 58/02.02.2006 г.
брег" кв. УПИ:

461

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Диана" № 43 кв.
УПИ:

184

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
чл. 74, ал. 3 от ЗДС; т.
/пар. № 3 по
Правоимащи по чл. 27, ал. 1
2 от Решение на МС
парцеларния план на
от ЗСПЗЗ
№ 58/02.02.2006 г.
б. стопански двор/ кв.
1 УПИ: ІХ

460

Монтана / Чипровци /
чл. 10 б, ал. 5 от
гр.Чипровци / Адрес:
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
в местността "Буни
от ППЗСПЗЗ;
връх" кв. УПИ:

АПК - Берковица

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;

Заповед № 68 / Дата:13.3.2008 г. изцяло отписан

Заповед № 64 / Дата:13.3.2008 г. изцяло отписан

Имот № 029013 в землището на с. Бързия с обща площ 228 /двеста двадесет и осем/ кв.м,
ведно с построената в него сграда - Ветеринарна лечебница със застроена площ 37 /тридесет
и седем/ кв.м, МС, 1 /един/ етаж, построена 1965 г. състояща се от 3 /три/ помещения Правно основание: Имотът се
кабинет, склад и канцелария.
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба на основание чл. 7 от ПМС №
240/30.11.1992 г.

Поземлен имот 48489.5.231 с площ 11 253 /единадесет хиляди двеста петдесет и три/ кв.м.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Ветеринарна лечебница гр. Вършец - РЗП 130 кв.м, ЗП 65 /шестдесет и пет/ кв.м, МС,
етажност 2 /два/, построена 1968 г., състояща се от:
- първи етаж - ЗП 65 /шестдесет и пет/ кв.м, състоящ се от кабинет и два склада;
- втори етаж - ЗП 65 /шестдесет и пет/ кв.м, състоящ се от две стаи, склад и коридор;
Паянтов навес към сградата - ЗП 30 /тридесет/ кв.м, ПС, етажност 1 /един/, построен 1968
г.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
земеделието и горите за нуждите на
Национална ветеринарномедицинска
служба - РВМС - Монтана на
основание Договор за покупкопродажба на имущество от 19.08.1996
г.

Имот № 000087 в землището на гр. Чипровци с площ 1 951 /хиляда деветстотин петдесет и
един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 368 / Дата:22.12.2006 изцяло отписан;

№ 3025 /
09.08.2006

№ 3027 /
11.08.2006

№ 3026 /
11.08.2006

№ 3028 /
11.08.2006

№ 3030 /
20.09.2006

№ 3031 /
25.09.2006

№ 3032 /
26.09.2006

№ 3034 /
27.09.2006

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

464

Монтана / Монтана /
с.Стубел / Адрес: кв.
УПИ:

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;

Правно основание:На основание чл.
Имот № 000209 в землището на с. Стубел, с площ 13 041 /тринадесет хиляди четиридесет 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
и един/ кв.м.
от Областния управител на област
Монтана.

463

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Генерал
Столетов" № 1, ет. 5
кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 2, т. 4 от
"Агроводинвест" ЕАД - гр.
ЗДС; Разпореждане
Монтана
на МС №
9/09.09.2003 г.

Обект в сграда 48489.8.353.1.5 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка осем точка триста петдесет и три точка едно точка пет/, състоящ се от 2 /две/ стаи с
обща застроена площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м, находящ се в VІІІ /осем/ етажна
административна сграда 48489.8.353.1 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет
и девет точка осем точка триста петдесет и три точка едно/ със застроена площ 243 /двеста
четиридесет и три/ кв.м.

Правно основание:С Разпореждане на
МС № 9/09.09.2003 г. имотът е
предоставен за управление на
Министерство на земеделието и
горите за нуждите на Изпълнителна
агенция по хидромелиорации.

465

Монтана / Берковица /
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
гр.Берковица / Адрес:
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;
кв. 74 УПИ: І

4135/5080 (четири хиляди сто тридесет и пет върху пет хиляди и осемдесет) идеални части
от застроен УПИ І /първи/, целият с площ 5080 /пет хиляди и осемдесет/ кв.м, в кв. 74
/седемдесет и четири/ по плана на гр. Берковица.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Славянска" № 1,
ет. 1 кв. УПИ:

73/100 /седемдесет и три стотни/ идеални части от обект с идентификатор 48489.8.64.4.16
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка осем точка шестдесет и
четири точка четири точка шестнадесет/ по кадастралната карта на гр. Монтана,
представляващ магазин със застроена площ 230,45 /двеста и тридесет цяло и четиридесет и
пет/ кв.м, ведно със съответните идеални части от правото на строеж и от общите части на
масивна сграда с идентификатор 48489.8.64.4 /четиридесет и осем хиляди четиристотин
осемдесет и девет точка осем точка шестдесет и четири точка четири/, построена 1961 г.,
етажност - 5 /пет/ надземни етажа, както и изцяло - 2/два/ бр. мазета: № 14 /четиринадесет/ с
площ 10,72 /десет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м и № 14А /четиринадесет А/ с площ
7,33 /седем цяло тридесет и три стотни/ кв.м.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната - Изпълнителна агенция
"Държавна собственост на МО".

Поземлен имот 48489.1.872 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка едно точка осемстотин седемдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Монтана с
площ 70 /седемдесет / кв.м, представляващ прилежащ терен към колиен кантар.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 188 / Дата:11.7.2008 г. изцяло отписан

УПИ XI-696 в кв. 64 по плана на с. Крива бара с площ 1400 /хиляда и четиристотин/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към склад за зърно.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 91 / Дата:20.3.2008 г. изцяло отписан

462

Монтана / Монтана /
с.Липен / Адрес: кв.
50 УПИ: І-106

467

468

469

471

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от ЗДС;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. 64 УПИ: XI-696
от ППЗСПЗЗ;

Монтана / Вършец /
с.Горна Бела речка /
Адрес: кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Имот № 000002 в землището на с. Горна Бела речка с площ 11 227 /единадесет хиляди
двеста двадесет и седем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към канцелария, склад, кош,
краварник, битова сграда, воловарник и силажна яма.

виж раздел 14 /ЗАБЕЛЕЖКИ/

№ 3033 /
27.09.2006

№ 3035 /
25.10.2006

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

УПИ І-106 /първи – сто и шест/, кв. 50 /петдесет/ по плана на с. Липен с площ 25 200
/двадесет и пет хиляди и двеста/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник,
сграда - колиен кантар и съоръжение - колиен кантар, свинарник, навес за овце, хамбар,
конюшня, обор 1 и обор 2.

470

472

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Заповед № 22 / Дата:05.2.2008 г. изцяло отписан

Заповед № 11 / Дата:29.01.2007 изцяло отписан;

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Поземлен имот 48489.1.941 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка едно точка деветстотин четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Монтана с
площ 202 /двеста и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към трафопост.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Поземлен имот 48489.20.22 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка двадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта на гр. Монтана с площ 4 206
/четири хиляди двеста и шест/ кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 187 / Дата:11.7.2008 г. изцяло отписан

№ 3036 /
25.10.2006

№ 3037 /
30.10.2006

№ 3038 /
10.11.2006

№ 3046 /
13.11.2006

№ 3039 /
24.11.2006

№ 3042 /
06.12.2006

№ 3041 /
06.12.2006
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Поземлен имот 48489.16.359 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шестнадесет точка триста петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана с
площ 7 379 /седем хиляди триста седемдесет и девет/ кв.м, представляващ прилежащ терен
към овчарник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

чл. 74, ал. 3 от ЗДС;
Решение № 668 от 11
"Универс" АД София
септември 2006 г. на
Министерския съвет

Имот 48489.21.500 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
двадесет и едно точка петстотин/ в землището на гр. Монтана с площ 3189 /три хиляди сто
осемдесет и девет/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Административна сграда с работилница 48489.21.500.1 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка двадесет и едно точка петстотин точка едно/ със
застроена площ 120 /сто и двадесет/ кв.м, етажност 2 /два/, конструкция - масивна с носещи
стени и стоманобетонни конструкции, състояща се от:
- първи етаж - авторемонтна работилница с канал и санитарен възел;
- втори етаж - три помещения и фоайе.
2. Гаражи 48489.21.500.2 /четиредесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
двадесет и едно точка петстотин точка две /със застроена площ 420 /четиристотин и
двадесет/ кв.м, конструкция - масивна с носещи стени и соманобетонни подови
конструкции, етажност - 2 /два/:
- първи етаж - 17 /седемнадесет/ гаражни клетки;
- втори етаж - 17 /седемнадесет/ гаражни клетки.
3. Гараж за автобус 48489.21.500.3 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и
девет точка двадесет и едно точка петстотин точка три/ със застроена площ 54 /петдесет и
четири/ кв.м, конструкция - паянтова, етажност - 1 /един/.

Правно основание:На основание
Разпореждане № 33 на Министерския
Заповед № 42 / Дата:23.02.2007 съвет от 27 юли 1998 г., имотът се
изцяло отписан;
управлява от Областен управител на
област Монтана

474

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: в
местността "Парта" по
кадастрална карта,
одобрена със заповед
№ РД-1829/05.04.2006 г. на
изп. директор на АК
кв. УПИ:

475

Монтана / Брусарци /
чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
гр.Брусарци / Адрес:
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
кв. 53 УПИ: ХХІІ-502

УПИ ХХІІ-502 с площ 1720 /хиляда седемстотин и двадесет/ кв.м в кв. 53 /петдесет и трети/
по плана на гр. Брусарци, ведно с построената в него сграда склад със застроена площ - 420
/четиристотин и двадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/ етаж, конструкция - МС, година на
построяване - 1935 г.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от Областния управител на Област
Монтана.

483

Монтана / Георги
Дамяново / с.Георги
Дамяново / Адрес: по
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
плана на селото,
ал. 1 от ЗДС;
одобрен със Заповед
№ 80/15.01.1971 г. кв.
3 УПИ: ІІІ-20

УПИ ІІІ-20 /трети - двадесет/ с площ 2757 /две хиляди седемстотин петдесет и седем/
кв.м в кв. 3 /три/ по плана на с. Георги Дамяново, представляващ застроен терен.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Заповед № 225 / Дата:16.11.2007 г. изцяло отписан

476

Монтана / Брусарци / чл. 10 б, ал. 5 от
с.Крива бара / Адрес: ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
кв. 64 УПИ: XIХ-696 от ППЗСПЗЗ;

УПИ XIХ-696 в кв. 64 по плана на с. Крива бара с площ 3470 /три хиляди четиристотин и
седемдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

466

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
ул. "Арх. Нешев" кв.
УПИ:

Поземлен имот 12961.420.42 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка
четиристотин и двадесет точка четиридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Вършец с
площ от 2 800 /две хиляди и осемстотин/кв.м.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява Заповед № 124 / Дата:13.7.2007 г. от Областния управител на област
изцяло отписан
Монтана.

478

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: в
чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
местността
чл. 7, ал. 4 от ЗГ;
"Манастирско лице"
кв. УПИ:

чл. 71 и чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавната
собственост;

Правно основание:На основание чл.
15в от Закона за горите имотът се
Имот № 054063 в землището на с. Превала с площ 1002/хиляда и два/ кв.м от ДГФ, попадащ
стопанисва и управлява от
в отдел/подотдел 103"с" - иглолистна гора.
Национално управление по горите Държавно лесничейство гр. Чипровци.

№ 3040 /
06.12.2006

№ 3043 /
07.12.2006

№ 3044 /
07.12.2006

№ 3045 /
07.12.2006

№ 3049 /
22.12.2006
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
ул. "Сирма Войвода"
№ 10 кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 2, т. 4 от
ЗДС; чл. 1 от ПМС №
137/06.06.2006 г.

Имот 48489.6.71 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка шест
точка седемдесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Монтана с площ 13935 /тринадесет
хиляди деветстотин тридесет и пет/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Производствено хале /гаражи/ 48489.6.71.1 /четиридесет и осем хиляди четиристотин
осемдесет и девет точка шест точка седемдесет и едно точка едно/ със застроена площ 884
/осемстотин осемдесет и четири/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна панелна,
построена 1983 г.;
2. Битова сграда 48489.6.71.2 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка седемдесет и едно точка две/ със застроена площ 1246 /хиляда двеста
четиридесет и шест/ кв.м, етажност - 2 /два/, конструкция - масивна по метода "Пакетно
повдигани плочи", построена 1983 г., състояща се от:
- първи етаж - дежурна стая, учебен кабинет, сервизни помещения и складови помещения
- втори етаж - кухня, столова и канцеларии;
3. Склад 48489.6.71.3 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
шест точка седемдесет и едно точка три/ със застроена площ 11 /единадесет/ кв.м, етажност 1 /един/, конструкция - масивна панелна, построена 1983 г.
4. Парова централа 48489.6.71.4 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка седемдесет и едно точка четири/ със застроена площ 232 /двеста тридесет и
два/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна панелна, построена 1983 г.
5. Разпределителна станция 48489.6.71.5 /четиридесет и осем хиляди четиристотин
осемдесет и девет точка шест точка седемдесет и едно точка пет/ със застроена площ 140
/сто и четиридесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна панелна, построена
1983 г.
6. Техническа работилница и складови помещения 48489.6.71.6 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка шест точка седемдесет и едно точка шест/ със
застроена площ 530 /петстотин и тридесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна
панелна, построена 1983 г.
7. Помпена станция 48489.6.71.7 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и
девет точка шест точка седемдесет и едно точка седем/ със застроена площ 33 /тридесет и
три/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна панелна, построена 1983 г.
8. Караулка 48489.6.71.8 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
шест точка седемдесет и едно точка осем/ със застроена площ 43 /четиридесет и три/ кв.м,
етажност - 1 /един/, конструкция - масивна панелна, построена 1983 г.
9. Гараж 48489.6.71.9 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
шест точка седемдесет и едно точка девет/ със застроена площ 76 /седемдесет и шест/ кв.м,
етажност - 1 /един/, конструкция - масивна панелна, построена 1998 г.

Правно основание:На основание чл. 1,
ал. 2 от ПМС № 137/06.06.2006 г.,
имотът се управлява от Министерство
на държавната политика при бедствия
и аварии.

480

Монтана / Монтана /
чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
гр.Монтана / Адрес:
чл. 2, ал. 2, т. 4 от
ул."Никола Вапцаров"
ЗДС;
№ 2, ет. 1 кв. УПИ:

Обект в сграда 48489.6.150.3.2 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка сто и петдесет точка три точка две/, представляващ стая № 1Б/едно Б/ със
застроена площ 16 /шестнадесет/ кв.м, на първия етаж в сграда 48489.6.150.3 /четиридесет и
осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка шест точка сто и петдесет точка три/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, етажност - 4 /четири/, конструкция – масивна, година
на построяване - 1974 г.

Правно основание:С Решение на МС
№ 297/26.04.2006 г. имотът е
предоставен безвъзмездно за
управление на Национална агенция за
приходите за нуждите на
Териториална дирекция Монтана

481

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
жк"Пъстрина" № 33,
вх."Г" кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 2, т. 4 от
ЗДС;

Обект в сграда 48489.6.102.4.5 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка сто и две точка четири точка пет/, представляващ гараж № 5 със застроена
площ 18 /осемнадесет/ кв.м, в сграда 48489.6.102.4 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка шест точка сто и две точка четири/ по кадастралната
карта на гр. Монтана.

Правно основание:С Решение на МС
№ 297/26.04.2006 г. имотът е
предоставен безвъзмездно за
управление на Национална агенция за
приходите за нуждите на
Териториална дирекция Монтана.

482

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
жк"Пъстрина" № 33,
вх."Д" кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 2, ал. 2, т. 4 от
ЗДС;

Обект в сграда 48489.6.102.4.11 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка сто и две точка четири точка единадесет/, представляващ гараж № 8 със
застроена площ 17 /седемнадесет/ кв.м, в сграда 48489.6.102.4 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка шест точка сто и две точка четири/ по кадастралната
карта на гр. Монтана.

Правно основание:С Решение на МС
№ 297/26.04.2006 г. имотът е
предоставен безвъзмездно за
управление на Национална агенция за
приходите за нуждите на
Териториална дирекция Монтана.

36

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: в
местността "Кури
гьол" кв. УПИ:

чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
чл. 68, ал. 1 от ЗДС;

Поземлен имот № 215001 в землището на гр. Лом с площ 49 836 / четиридесет и девет
хиляди осемстотин тридесет и шест/ кв.м, представляващ незастроен терен.

Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

№ 3048 /
22.12.2006

№ 3047 /
22.12.2006

№ 3050 /
28.12.2006

№ 3054 /
28.12.2006

№ 3051 /
28.12.2006

№ 3052 /
28.12.2006

№ 3053 /
28.12.2006

№ 3056 /
26.03.2007
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Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: по
плана на ПСЗ-Север,
чл. 2, ал. 3 от ЗДС;
гр. Лом, одобрен със
Заповед № 200/1994 г.
кв. 258 УПИ: VІІ

484

Монтана / Георги
Дамяново / с.Дълги
дел / Адрес: в
месността "Милен
камък" кв. УПИ:

чл. 68, ал. 1 от ЗДС и
чл. 7, ал. 4 от ЗГ;

485

Монтана / Лом /
гр.Лом / Адрес: кв.
32в УПИ:

чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
ал. 1 от ЗДС;

Поземлен имот пл.№ 4089 с площ 4780/четири хиляди седемстотин и осемдесет/ кв.м, за
който е отреден УПИ ІІІ /трети/ с неприложена регулация, в кв. 32в /тридесет и две в/ по
плана на гр. Лом, представляващ застроен терен.

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Поземлен имот VІІІ в кв.146 по плана на гр. Вършец, кв. Заножене с площ 600 /шестстотин/ стопанисването, управлението и
кв.м., представляващ прилежащ терен към автокантар.
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

489

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 146 УПИ:

1/2 /една втора/ идеална част от застроен урегулиран поземлен имот VІІ /седми/,целия с
площ от 2 000 /две хиляди/ кв.м. в кв. 258 /двеста петдесет и осем/ по плана на ПСЗ-Север,
гр. Лом.

Имот № 000232 в землището на с. Дълги дел с площ 577/петстотин седемдесет и седем/ кв.м
от ДГФ, попадащ в:
- отдел/подотдел 31/а - 65 /шестдесет и пет/ кв.м - широколистна гора
- отдел/подотдел 31/б - 293 /двеста деветдесет и три/ кв.м - широколистна гора
- отдел/подотдел 31/к - 219 /двеста и деветнадесет/ кв.м - широколистна гора.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС, имотът се управлява
от Областния управител на област
Монтана.

Правно основание:На основание чл.
15в от Закона за горите имотът се
стопанисва и управлява от
Национално управление по горите Държавно лесничейство с. Говежда.
Правно основание:На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

486

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: чл. 71 и чл. 2, ал. 2, т.
ул. "Иван Аврамов" № 4 от ЗДС;
16 кв. УПИ:

Поземлен имот 48489.11.570 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка единадесет точка петстотин и седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Монтана с
площ 1027 /хиляда двадесет и седем/ кв.м, ведно с построените в имота сгради:
1. Административна сграда 48489.11.570.1 /четиридесет и осем хиляди четиристотин
осемдесет и девет точка единадесет точка петстотин и седемдесет точка едно/ със застроена
площ 137 /сто тридесет и седем/ кв.м, етажност - 2 /два/, с принадлежащите й мазе - 137 /сто
тридесет и седем/ кв.м и таван - 137 /сто тридесет и седем/ кв.м, конструкция - масивна с
носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, построена 1958 г.;
2. Стопанска сграда 48489.11.570.2 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и
девет точка единадесет точка петстотин и седемдесет точка две/ със застроена площ 149 /сто
четиридесет и девет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна с дървен гредоред,
построена 1958 г.
3. Гараж 48489.11.570.3 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
единадесет точка петстотин и седемдесет точка три/ със застроена площ 89 /осемдесет и
девет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни
подови конструкции, построена 1965 г., състоящ се от 4 /четири/ бр. гаражни клетки.

487

Монтана / Вълчедръм
чл. 2, ал. 3 и чл. 68,
/ с.Септемврийци /
ал. 1 от ЗДС;
Адрес: кв. УПИ:

Сграда със застроена площ 197 /сто деветдесет и седем/ кв.м, етажност - 1 /един/
конструкция - полумасивна, построена 1938 г.

Правно основание: На основание чл.
18, ал. 1 от ЗДС имотът се управлява
от областния управител на област
Монтана.

Правно основание: На основание
Заповед № РД-09-1221/15.07.1998 г.
на МЗГАР и протокол от 28.07.1998 г.,
имотът се управлява от Държавно
лесничейство - Монтана към
Национално управление по горите София.

488

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
кв. 1 УПИ:

чл. 10 б, ал. 5 от
ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10
от ППЗСПЗЗ;

Поземлен имот ІV в кв.1 по плана на гр. Вършец, с площ 840 /осимстотин и читиридсет/
кв.м., представляващ прилежащ терен към склад и мелница.

Правно основание: На основание чл.
45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се извършва
от Министъра на земеделието и
горите.

491

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
кв. УПИ:

чл. 53, ал. 1 от
ППЗОЗЗ и чл. 10 б,
ал. 5 от ЗСПЗЗ;

Поземлен имот 48489.31.130 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка тридесет и едно точка сто и тридесет/ по кадастралната карта на гр. Монтана с площ
19496 кв.м /деветнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест кв.м/.

Правно основание:На основание чл.
24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 53,
ал. 1 от ППЗОЗЗ, имотът се управлява
от Министъра на земеделието и
горите.

Заповед № 57 / Дата:5.3.2008 г. ч.изцяло отписан

