Номер и дата на
съставяне на акта
за държавна
Номер на
собственост
преписката (досие)

Характер на
собствеността

Местонахождение на
имота

Вид и описание на имота

Данъчна оценка
на имота към
момента на
утвърждаване на
акта

АПТЕЧНА СКЛАДОВА БАЗА, в т.ч.:
-терен - 10750 кв.м;
-склад за медикаменти инв.№1 - 300 кв.м, 2 ет., масивна, 1972
г.;
-склад за медикаменти инв.№2 - 300 кв.м, 2 ет., масивна, 1972
г.;
-склад за медикаменти инв.№26 - 360 кв.м, 2 ет., масивна,
1980 г.;
-склад за леснозапалими м-ли - 60 кв.м, 1 ет., железобет., 1980
г.;
-склад-хале - 216 кв.м, 1 ет., железобет., 1991 г.;
-дърводелска работилница - 80 кв.м, 1 ет., монолитна, 1978 г.;
-гараж - 20 кв.м, монолиитна, 1981 г.;
-навес за отоплителни материали - 100 кв.м, 1 ет., масивна.
...(...)

№ 153 / 23.12.1997 124

Частна

№ 87 / 10.08.1999 34

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: м.
"Лъката" кв. 330 УПИ: V
Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Трети март" № 76 кв. 128
УПИ: І

Частна

Част от обект "Автобаза и складово дтопанство", както
следва:
І. 1/2 ид. част от дворно място, цялото от 1765 кв.м
ІІ. Част от автобаза и складово стопанство / обща застроена
площ - 1340 кв.м/ състоящ се от складове, халета, ремонтна
работилница и гаражи, както следва:
1. Автобаза - изцяло помещение № №
2,3,7,16,24,27,29,32,35,38 както и по 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 №№ 2 и 3 и ламаринен склад;
Монтана / Монтана /
3. Гараж "Шкода" и гаражни клетки №№ 2,3,4,5,6,7,8 и 9;
гр.Монтана / Адрес: кв. 340 4. Канал - мивка и по 1/2 ид.част от компресор и
УПИ: VІ
водоизточник
...(...)

№ 90 / 20.08.1999 37

№ 93 / 20.08.1999 38

№ 169 / 06.03.2000 74

Частна

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Черни връх / Адрес: кв. 31
УПИ: ІV-95
Монтана / Георги Дамяново
/ с.Копиловци / Адрес:
парцел 1 от масив № 7 по
плана за земеразделяне кв.
УПИ:

Обществена сграда с обща застроена площ 407 кв.м, на 5
етажа, конструкция - монолитна стоманобет., 1970 г.

Част от монолитна, 2-етажна сграда, цялата със застр. площ
253 кв.м, както следва:
Част от ІІ-ри етаж: помещение за АТЦ с площ 18 кв.м,
репартитор - 9 кв.м, акумулаторно - 6 кв.м;

Стопански терен - 1113 кв.м
(прилежащ терен към сграда за угояване на шилета на
организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Предоставени права за
управление

Правно основание:Имотът е
отреден за складова база на
Аптечно предприятие със
Заповед № 2627/28.VІІІ.69 г. на
ОНС - Михайловград и Заповед
№ ІХ-288/11.VІ.73 г. на МЗХП.

...(...)

Правно основание:С Акт за
узаконяване № 67/20.09.1996 г. е
узаконено строителството на
гаражи на името на ТУС Монтана. 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. и от 28.07.99г. между
"БП" ЕООД и "БТК" ЕАД, имотът
е предоставен за стопанисване и
управление на Териториално
Поделение "Далекосъобщения" Монтана

...(...)

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

...(...)

Правно основание:Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа на основание чл. 45, ал.
8 от ППЗСПЗЗ.

Актове,по силата на
които имотът/част от
Заповед за
имота е престанал да Номер и дата на
отписване на
бъде държавна
акта/актовете за акта за държавна
собственост
поправка
собственост

Забележки

№ 199 / 05.04.2000 82

№ 3404 /
11.10.2001

745

№ 635 / 08.08.2002 108

№ 835 / 09.07.2003 151

№ 1882 /
26.01.2005

№ 1959 /
31.01.2005

№ 2462 /
25.03.2005

255

261

266

Частна

Частна

Частна

Част от 3-етажна масивна сграда, постр. 1981 год.:
- част от 1-ви етаж - 90 кв.м стаи: началник, пощальони,
чакалня, склад;
Монтана / Бойчиновци /
- 1/2 коридор;
с.Владимирово / Адрес: кв. - 1/2 сервизни помещения;
6 УПИ: VІ
общо ползвана площ - 106 кв.м
...(...)
Застроен поземлен имот с идентификатор 81390.13.80 (осем
едно три девет нула точка едно три точка осем нула) с площ
3270 (три хиляди двеста и седемдесет) кв.м по кадастралнта
карта на град Чипровци, представляващ прилежащ терен към
две сгради.
Монтана / Чипровци /
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;
гр.Чипровци / Адрес: в
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
13358(тринадесет
местността "Странье" кв.
складов обект.
хиляди триста
УПИ:
петде)

ПС "КОВАЧИЦА-ОСНОВНА":
1. Терен с обща площ 8787 кв.м.
Монтана / Лом / с.Ковачица 2. Помпена станция "Ковачица- осн." - застроена площ / Адрес: в местн. "До село" 351,25 кв.м., 1 ет., констр. - МС., постр. 1966 г.;
кв. УПИ:
3. Склад - 29,25 кв.м., 1 ет., МС., 1975 г.;

...(...)

Имот № 283001 в землището на с. Долна Вереница с площ 2
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.

Стопански терен - 1 228 кв.м

Частна

Монтана / Лом / с.Сталийска Имот № 000016 в землището на с. Сталийска махала, с
махала / Адрес: в местността ЕКАТТЕ 68672, с площ 4 313 кв.м., прилежащ терен към 3 бр.
"Над ЖП линия"" кв. УПИ: селскостопански сгради - краварници.
...(...)

Частна

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

/прилежащ терен към кантар и водоем/

...(...)

...(...)

Заповед № ДС-157-/5/ /
Дата:14.5.2016 г.
ч.- изцяло отписан

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.

Имот № 741002 в землището на с. Кобиляк, с ЕКАТТЕ 37424,
с площ 1 607 кв.м., прилежащ терен към бензиностанция.
...(...)

Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

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 от
Министъра на земеделието и
горите.

Монтана / Лом / с.Замфир /
Адрес: в местността
"Уперците" кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
кв. УПИ:

Предоставяени части: На
основание Заповед № РД-08134/01.09.92 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.

Акт № 3142 /
Дата: 21.3.2008 г.

Заповед № ДС-08191 /
Дата:21.7.2009 г. изцяло отписан

№ 2463 /
25.03.2005

№ 2464 /
25.03.2005

№ 2465 /
25.03.2005

№ 2466 /
25.03.2005

№ 2467 /
25.03.2005

№ 2468 /
25.03.2005

№ 2469 /
25.03.2005

№ 2470 /
25.03.2005

№ 2471 /
25.03.2005

266

266

266

266

266

266

266

266

266

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
кв. УПИ:

Имот № 283002 в землището на с. Долна Вереница с площ 1
930 кв.м., представляващ прилежащ терен към овчарник за
агнета.

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес: в
местността "Конярнико" кв. Имот № 283003 в землището на с. Долна Вереница с площ 2
УПИ:
882 кв.м., представляващ свободен стопански терен.

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:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
кв. УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
кв. УПИ:

Имот № 283004 в землището на с. Долна Вереница с площ 1
652 кв.м., представляващ свободен стопански терен.

Имот № 283005 в землището на с. Долна Вереница с площ 2
347 кв.м., представляващ свободен стопански терен.

Имот № 283006 в землището на с. Долна Вереница с площ 1
315 кв.м., представляващ свободен стопански терен.

Имот № 283008 в землището на с. Долна Вереница с площ 3
150 кв.м., представляващ свободен стопански терен.

Имот № 283009 в землището на с. Долна Вереница с площ 1
657 кв.м., представляващ прилежащ терен към телчарник.

Имот № 283010 в землището на с. Долна Вереница с площ 1
915 кв.м., представляващ свободен стопански терен.

Имот № 283011 в землището на с. Долна Вереница с площ 3
107 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.

...(...)

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.

...(...)

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.

...(...)

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.

...(...)

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 № 18 /
Дата:01.2.2008 г. изцяло отписан

№ 2852 /
02.02.2006

311

Публична

№ 3029 /
07.09.2006

466

Частна

№ 3058 /
12.04.2007

493

Публична

Правно основание: Имотът се
управлява от ИА "Борба с
градушките" - София към
Монтана / Берковица /
Министъра на земеделието и
гр.Берковица / Адрес: местн.
горите на основание Заповед №
"Долна Кория",
Имот № 151015 с площ 827 (осемстотин двадесет и седем)
255.54(двеста
160/07.03.1988 г. на Председателя
отдел/подотдел 135/6 кв.
кв.м от ДГФ отдел/подотдел 135/6 (сто тридесет и пет/шест) в петдесет и пет лева на Асоциация "Горско стопанство
УПИ:
землището на гр. Берковица.
и п)
и горска промишленост".
Правно основание: На
основание чл. 18, ал. 1 от ЗДС,
Монтана / Вършец /
имотът се управлява от
гр.Вършец / Адрес: кв.
Поземлен имот с площ от 2 800 /две хиляди и
10500(десет хиляди Областния управител на област
УПИ:
осемстотин/кв.м.
и петстотин)
Монтана.
Поземлен имот 48489.10.590 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
и деветдесет/ по кадастралната карта на гр. Монтана с площ
18125 /осемнадесет хиляди сто двадесет и пет/ кв.м, ведно с
построените в него сгради:
1. Сграда 48489.10.590.1 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
и деветдесет точка едно/ - Учебен корпус № 1 със застроена
площ- 685 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м, етажност - 3
/три/, конструкция - масивна с носещи стени и
стоманобетонни подови конструкции, построена 1969 г.
2. Сграда 48489.10.590.2 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
и деветдесет точка две/ - Учебен корпус № 2 със ЗП- 666
/шестстотин шестдесет и шест/ кв.м, етажност - 1 /един/,
конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни
подови конструкции, построена 1969 г.
3. Сграда 48489.10.590.3 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
и деветдесет точка три/ - Учебни работилници със ЗП- 223
/двеста двадесет и три/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция масивна с носещи стени и стоманобетонни подови
конструкции, построена 1969 г.
4. Сграда 48489.10.590.5 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
и деветдесет точка пет/ - Топла връзка със ЗП- 47
/четиридесет и седем/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция масивна с носещи стени и стоманобетонни подови
конструкции, построена 1969 г.
5. Сграда 48489.10.590.6 /четиридесет и осем хиляди
Правно основание:Имотът се
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
управлява от Професионална
Монтана / Монтана /
и деветдесет точка шест/ - Физкултурен салон със ЗП- 341
1.61767e+006(един гимназия по строителство,
гр.Монтана / Адрес:
/триста четиридесет и един/ кв.м, етажност - 1 /един/,
милион
архитектура и геодезия - гр.
ул."Панайот Хитов" № 15а конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни
шестстотин и
Монтана към Министерство на
кв. УПИ:
подови конструкции, построена 1969 г.
седем)
образованието и науката.

Частна

Застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-318 /осми - триста и
Монтана / Лом / с.Сталийска осемнадесет/ в кв. 51 /петдесет и първи/ с площ 700
3002.5(три хиляди
махала / Адрес: кв. 51 УПИ: /седемстотин/ кв. м по плана на с. Сталийска махала, община и два лева и
VІІІ-318
Лом, одобрен със заповед № 29/1989 г.
петдес)

№ 3057 /
12.04.2007

492

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

№ 3060 /
13.04.2007

№ 3062 /
13.04.2007

№ 3061 /
13.04.2007

494

495

288А

Публична

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: кв. 259 УПИ: І

Поземлен имот кад.№ 4135 /четири хиляди сто тридесет и
пет/ с площ 41600 /четиридесет и една хиляди и шестстотин/
кв.м, за който е отреден УПИ І /първи/ с неприложена
регулация, в кв. 259 /двеста петдесет и девет/ по плана на ПСЗСевер, гр. Лом, ведно с построените в имота сгради:
1. Административна сграда със ЗП- 99 кв.м, етажност - 2 /два/,
конструкция - монолитна, построена 1969 г.;
2. Битова сграда /къщичка бунгало/ със ЗП- 69 /шестдесет и
девет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция сглобяема
панелна, построена 1989 г.;
3. Склад № 1 с уширение - ЗП- 7600 /седем хиляди и
шестстотин/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - панелна,
построена 1969 г.;
4. Склад № 2 със ЗП- 12000 /дванадесет хиляди/ кв.м,
етажност - 1 /един/, конструкция - панелна, построена 1969 г.;
5. Ремонтна работилница със ЗП- 173 /сто седемдесет и три/
кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - монолитна, построена
1969 г.;
6. Помпено и зарядно - ЗП-36 /тридесет и шест/ кв.м,
етажност - 1 /един/, конструкция - сглобяема метална,
построена 1989 г.;
7. ГСМ площадка бетонова с трайно прикрепени цистерни - 2
/два/ бр. с вместимост 12 /дванадесет/ т. и 1 /един/ бр. с
вместимост 10/десет/ т. - 228 /двеста двадесет и осем/ кв.м,
1982 г.
8. Кантар и трафопост - ЗП- 50 /петдесет/ кв.м, етажност - 1
/един/, конструкция - монолитна, построена 1969 г.;
1.09678e+006(един
9. Портал със ЗП- 10 /десет/ кв.м, етажност - 1/един/,
милион деветдесет
конструкция - монолитна, построена 1969 г.
и шест )

Частна

Монтана / Георги Дамяново Имот № 000270 в землището на с. Дълги дел с площ 4
/ с.Дълги дел / Адрес: в
/четири/ кв.м от ДГФ, попадащ в отдел/подотдел 33/в месността "Буков брод" кв. широколистна гора.
УПИ:

Частна

Монтана / Лом / с.Сталийска
махала / Адрес: и заповед
№ 555/14.11.2006 г. на
кмета на община Лом, с
която е одобрен ПУП- ПР на
УПИ ІV - "за мелница" кв.
41 УПИ: ІV - за мелница

Правно основание:Имотът се
управлява от Държавна агенция
"Държавен резерв и
военновременни запаси" към
Министерски съвет.

Правно основание:На основание
чл. 15в от Закона за горите
имотът се стопанисва и управлява
от Национално управление по
0.3(нула лева и
горите - Държавно лесничейство
тридесет стотинки) с. Говежда.

3497,33/6537,33 /три хиляди четиристотин деветдесет и седем
цяло и тридесет и три върху шест хиляди петстотин тридесет
и седем цяло и тридесет и три/ идеални части от застроен
урегулиран поземлен имот ІV / четири/ "за мелница", находящ
в кв. 41 по плана на с. Сталийска махала, целият с площ 6537, 6397.75(шест
33 /шест хиляди петстотин тридесет и седем цяло и тридесет хиляди триста
и три/ кв.м.
деветдесет )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № 145 /
Дата:20.5.2008 г. изцяло отписан

№ 3059 /
13.04.2007

№ 3064 /
09.05.2007

№ 3063 /
09.05.2007

№ 3065 /
23.05.2007

128

465

465

496

Публична

Частна

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Неофит Бозвели" № 22А
кв. УПИ:

Поземлен имот 48489.10.589 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
осемдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана с
площ 18400 /осемнадесет хиляди и четиристотин/ кв.м, ведно
с построените в него сгради:1.Сграда 48489.10.589.1
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка десет точка петстотин осемдесет и девет точка едно/ Учебна сграда /високо тяло/ със застроена площ - 1015
/хиляда и петнадесет/ кв.м, етажност - 4 /четири/, конструкция
- монолитна, построена 1968 г.
2.Сграда 48489.10.589.2 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
осемдесет и девет точка две/ - Учебна сграда /ниско тяло/със
застроена площ - 812 /осемстотин и дванадесет/ кв.м,
етажност - 2 /два/, конструкция - монолитна, построена 1968
г.
3.Сграда 48489.10.589.3 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
осемдесет и девет точка три/ - Дърводелска работилница с
ковашко отделение и гараж със застроена площ - 167 /сто
шестдесет и седем/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция монолитна, построена 1968 г.
4.Сграда 48489.10.589.4 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
осемдесет и девет точка четири/ - Физкултурен салон със
застроена площ -346 /триста четиридесет и шест/ кв.м,
етажност - 1 /един/, конструкция - монолитна, построена 1968
г.
5.Сграда 48489.10.589.7 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин
Правно основание:Имотът се
осемдесет и девет точка седем/ - Павилион /склад/- със
управлява от Професионална
застроена площ - 29 /двадесет и девет/ кв.м, етажност - 1
гимназия по електротехника
/един/, конструкция - сглобяеми плоскости, построена 1980 г. 751914(седемстоти "Христо Ботев", гр. Монтана към
6.Сграда 48489.10.589.8 /четиридесет и осем хиляди
н педесет и една
Министерство на образованието
четиристотин осемдесет и девет точка десет точка петстотин хил)
и науката.

Монтана / Берковица /
Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ с площ 1415 /хиляда
гр.Берковица / Адрес: кв. 74 четиристотин и петнадесет/ кв.м в кв. 74 /седемдесет и
УПИ: ІІІ
четири/ по плана на гр. Берковица.
2720/3665 /две хиляди седемстотин и двадесет върху три
хиляди шестстотин шестдесет и пет/ идеални части от
Монтана / Берковица /
застроен урегулиран поземлен имот І /първи/ в кв. 74
гр.Берковица / Адрес: кв. 74 /седемдесет и четири/ целият с площ 3665 /три хиляди
УПИ: І
шестстотин шестдесет и пет/ кв.м.

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес: в
местността "До село" кв.
УПИ:

Имот № 179009 в землището на с. Сумер с площ 7750 /седем
хиляди седемстотин и петдесет/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към навес, склад и ГСМ.

Правно основание:На основание
12296.4(дванадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди двеста
управлява от областния
девет)
управител на област Монтана.

Акт № 3078 /
Дата: 20.8.2007 г.

Правно основание:На основание
18909.6(осемнадес чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
ет хиляди
управлява от областния
деветстотин)
управител на област Монтана.

Акт № 3077 /
Дата: 15.8.2007 г.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
7812(седем хиляди извършва от Министъра на
осемстотин и дван) земеделието и горите.

Заповед № 05 /
Дата:11.1.2008 г. изцяло отписан

№ 3066 /
04.06.2007

№ 3067 /
05.06.2007

№ 3068 /
18.06.2007

№ 3069 /
27.07.2007

497

498

277

499

Публична

Частна

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

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: в
местността "Над село" кв.
УПИ:

Драматичен театър “Драгомир Асенов” – застроена площ
2530 /две хиляди петстотин и тридесет/ кв.м, РЗП – 4649
/четири хиляди шестстотин четиридесет и девет/ кв.м,
конструкция – МсбЖ, година на построяване – 1978 г.,
състоящ се от:
- Нулев /полуподземен/ етаж с идентификатори
48489.11.577.1.1 /четиридесет и осем хиляди четиристотин
осемдесет и девет точка единадесет точка петстотин
седемдесет и седем точка едно точка едно/ и 48489.11.577.1.3
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка единадесет точка петстотин седемдесет и седем точка
едно точка три/, състоящ се от 35 /тридесет и пет/ бр.
помещения: складови помещения – 9 /девет/ бр., работилници
– 4 /четири/ бр., парокотелно, помещения за въздухо- и
паропроводи – 2 /два/ бр., енергозала, клуб на актьора, малка
камерна зала, канцеларии – 2 /два/ бр., фоайе малко, фоайе
голямо – обхващащо нулев и първи етажи, фоайе малко –
обхващащо нулев и първи етажи, малка зрителна зала –
обхващаща нулев и първи етажи, шивашко ателие, сервизни
помещения – 7 /седем/ бр., оркестрина и подсцена;
- Първи етаж с идентификатор 48489.11.577.1.4 /четиридесет
и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
единадесет точка петстотин седемдесет и седем точка едно
точка четири/, състоящ се от 32 /тридесет и два/ бр.
помещения: фоайе – обхващащо нулев и първи етажи, фоайе
малко – обхващащо нулев и първи етажи, малка зрителна зала
– обхващаща нулев и първи етажи, джобове към сцена – 2
/два/ бр. обхващащи първи, втори и трети етажи, обслужващи
помещения – 8 /осем/ бр., сцена – обхващаща първи, втори и
трети етажи, голяма зрителна зала – обхващаща първи, втори
и трети етажи, гримьорни – 6 /шест/ бр., фоайе малко – 3 /три/
бр., сервизни помещения – 6 /шест/ бр., барче /летен кафетеатър/ – 1 /един/ бр.;
- Втори етаж с идентификатор 48489.11.577.1.5 /четиридесет
и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка

Имот № 000249 в землището на с. Расово с площ 134 /сто
тридесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
проходнао будка (сграда за портиери).
2689/21489 /две хиляди шестстотин осемдесет и девет върху
двадесет и една хиляди четиристотин осемдесет и девет/
идеални части от застроен поземлен имот 12961.419.42
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка
четиристотин и деветнадесет точка четиридесет и две/, целият
с площ 21489 /двадесет и една хиляди четиристотин
осемдесет и девет/ кв.м.

1.67733e+006(един
милион
Правно основание:Министерство
шестстотин
на културата - Драматичен театър
седемде)
"Драгомир Асенов" гр. Монтана.

6.5(шест лева и
петдесет ст.)

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. 18, ал. 1 от ЗДС,
18695.4(осемнадес имотът се управлява от
ет хиляди
Областния управител на област
шестстотин )
Монтана.

Частна

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

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 144022 в землището на с. Доктор Йосифово с площ
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
22474 /двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и
15102.5(петнадесет разпореждането с имота се
с.Доктор Йосифово / Адрес: четири/ кв.м, представляващ земни утаители,прилежащи към хиляди сто и два
извършва от Министъра на
кв. УПИ:
сградите, находящи се в имот № 000566.
ле)
земеделието и продоволствието.

Заповед № 185 /
Дата:11.7.2008 г. изцяло отписан

Заповед № 189 /
Дата:26.9.2007 г. изцяло отписан

Заповед № 241 /
Дата:03.9.2008 г. изцяло отписан

№ 3070 /
31.07.2007

№ 3072 /
08.08.2007

№ 3071 /
08.08.2007

59

192

192

№ 3073 /
09.08.2007

№ 3076 /
13.08.2007

№ 3074 /
13.08.2007

№ 3075 /
13.08.2007

502

500

501

Публична

Публична

Монтана / Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес:
местността "Лъката" кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Ашиклар" кв.
УПИ:

Публична

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Ашиклар" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: кв.
176 УПИ: ІІ1980

Частна

Частна

Частна

Правно основание:На основание
Заповед № УЗ-00-172/07.12.1992
г. на Министъра на
селскостопанското развитие,
земеползването и
възстановяването на поземлената
собственост, Заповед № РД-091221/15.07.1998 г. на МЗГАР и
разделителен баланс към
30.06.1998 г., имотът се
управлява от Държавно
11406.3(единадесет лесничейство - Монтана към
хиляди
Национално управление на
четиристотин)
горите.

Имот № 000020 с площ 94453 деветдесет и четири хиляди
четиристотин петдесет и три/ кв.м в землището на с.
Мърчево, представляващ разсадник, ведно с построените в
него сгради:
1. Битова сграда със застроена площ 75 /седемдесет и пет/
кв.м, етажност - 2/два/, конструкция - масивна, построена
1991 г.;
2. Навес със застроена площ 58 /петдесет и осем/ кв.м,
етажност - 1/един/, конструкция - полумасивна, построен
1992 г.
Имот № 000517 от ДГФ в землището на гр. Берковица, с обща
площ 48112 /четиридесет и осем хиляди сто и дванадесет/
кв.м, попадащ в:
- отдел/подотдел 167/3, площ 48097 /четиридесет и осем
хиляди и деветдесет и седем/ кв.м – разсадник,
- отдел/подотдел 167/д, с площ 560 /петстотин и шестдесет/
кв.м - широколистна гора,
ведно с построените в имота сгради:
1. Склад инструменти със застроена площ 40 /четиридесет/
кв.м, етажност- 1/един/ет., конструкция – ПС, построена
1961г.
101325(сто и една
2. Склад семена със застроена площ 32 /тридесет и два/ кв.м, хиляди триста
етажност - 1/един/ ет., конструкция –МС, 1985 г.;
дваде)

Имот № 000544 от ДГФ в землището на гр. Берковица, с обща
площ 22426 /двадесет и две хиляди четиристотин двадесет и
шест/ кв.м, попадащ в отдел/подотдел 167/3, площ 22269
/двадесет и две хиляди двеста шестдесет и девет/ кв.м –
разсадник, ведно с построените в имота сгради:
1. Вила “Разсадник” със застроена площ 48 /четиридесет и
осем/ кв.м, етажност - 2 /два/ ет., конструкция – МЖ,
построена 1961 г.
2. Горски кантон със застроена площ 30 /тридесет/ кв.м,
етажност - 1 /един/ ет., конструкция - МЖ, построена 1971 г.
УПИ ІІ1980 /втори хиляда деветстотин и осемдесет/с площ
520 /петстотин и двадесет/ кв.м. в кв. 176 /сто седемдесет и
шести/ по плана на гр. Берковица, ведно с построената в него
сграда със застроена площ 87 /осемдесет и седем/ кв.м.,
етажност - 1 /един/ етаж, конструкция - масивна, година на
построяване - 1920 г.
УПИ VІІІ309 /осми триста и девет/с площ 14 260
/четиринадесет хиляди двеста и шестдесет/ кв.м в кв. 18
/осемнадесети/по регулационния план на кв. Момин брод, гр.
Лом.

50578.6(петдесет
хиляди петстотин
седе)

Правно основание:На основание
Заповед № РД-091221/15.07.1998 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-091221/15.07.1998 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
6676.1(шест
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди шестстотин управлява от областния
седемде)
управител на област Монтана.

Заповед № 01 /
Дата:04.1.2008 г. изцяло отписан

Правно основание:На основание
80392.2(осемдесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди триста
управлява от областния
деветд)
управител на област Монтана.

Заповед № 234 /
Дата:25.8.2008 г. изцяло отписан

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: кв. 18 УПИ: ІХ309

УПИ ІХ309 /девети триста и девет/ с площ 10 600 /десет
хиляди и шестстотин/ кв.м в кв. 18 /осемнадесети/ по
регулационния план на кв. Момин брод, гр. Лом.

Правно основание:На основание
59758.6(петдесет и чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
девет хиляди
управлява от областния
седемс)
управител на област Монтана.

Заповед № 233 /
Дата:25.8.2008 г. изцяло отписан

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: кв. 18 УПИ: VІІ309

УПИ VІІ309 /седми триста и девет/ с площ 1750 /хиляда
седемстотин и петдесет/ кв.м в кв. 18 /осемнадесети/ по
регулационния план на кв. Момин брод, гр. Лом.

Правно основание:На основание
9865.8(девет
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди осемстотин управлява от областния
шестде)
управител на област Монтана.

Заповед № 232 /
Дата:25.8.2008 г. изцяло отписан

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: кв. 18 УПИ: VІІІ309

№ 3080 /
14.09.2007

№ 3079 /
14.09.2007

№ 3081 /
14.09.2007

№ 3082 /
14.09.2007

№ 3083 /
14.09.2007

№ 3084 /
14.09.2007

№ 3085 /
14.09.2007

№ 3097 /
14.09.2007

504

503

505

506

507

508

509

522

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
9748.6(девет
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от Министъра на
седемстотин четир) земеделието и продоволствието.

Частна

Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002004 в землището на с. Ковачица с площ 7 415
/ Адрес: в местността
/седем хиляди четиристотин и петнадесет/ кв.м,
"Мерата" кв. УПИ:
представляващ свободен терен.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 002003 в землището на с. Ковачица с площ 4362
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица /четири хиляди триста шестдесет и два/ кв.м, представляващ 5734.8(пет хиляди разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
прилежащ терен към телчарник за 60 бр., телчарник за 50 бр. седемстотин
извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
и кладенец.
тридeсe)
земеделието и продоволствието.

Частна

Имот № 002005 в землището на с. Ковачица с площ 3772 /три
Монтана / Лом / с.Ковачица хиляди седемстотин седемдесет и два/ кв.м, представляващ
4959.1(четири
/ Адрес: в местността
прилежащ терен към зърнопречиствателна площадка и склад хиляди
"Мерата" кв. УПИ:
за зърно.
деветстотин петд)

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и продоволствието.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002009 в землището на с. Ковачица с площ 2074 /две 2726.7(две хиляди разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
хиляди и седемдесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ седемстотин
извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
терен към ремонтно механичен цех.
двадесе)
земеделието и продоволствието.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002010 в землището на с. Ковачица с площ 2996 /две 3938.9(три хиляди разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
хиляди деветстотин деветдесет и шест/ кв.м, представляващ деветстотин
извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към работилници.
тридесе)
земеделието и продоволствието.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002011 в землището на с. Ковачица с площ 3012 /три 3959.9(три хиляди разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
хиляди и дванадесет / кв.м, представляващ прилежащ терен
деветстотин
извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
към склад.
петдесе)
земеделието и продоволствието.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002014 в землището на с. Ковачица с площ 3384 /три 4449(читири
разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
хиляди триста осемдесет и четири/ кв.м, представляващ
хиляди
извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към хангар.
четиристотин чет) земеделието и продоволствието.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002015 в землището на с. Ковачица с площ 2733 /две 3593.1(три хиляди разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
хиляди седемстотин тридесет и три/ кв.м, представляващ
петстотин
извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към ремонтно механичен цех.
деветдесе)
земеделието и продоволствието.

Заповед № ДС-0646 /
Дата:14.12.2018 г.
ч.- изцяло отписан

Заповед № 201 /
Дата:18.7.2008 г. изцяло отписан

№ 3086 /
14.09.2007

№ 3087 /
14.09.2007

№ 3088 /
14.09.2007

№ 3089 /
14.09.2007

№ 3095 /
14.09.2007

№ 3094 /
14.09.2007

№ 3092 /
14.09.2007

№ 3093 /
14.09.2007
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512

513

520

519

517

518

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2529.5(две хиляди разпореждането с имота се
петстотин двадесет извършва от Министъра на
)
земеделието и продоволствието.

Частна

Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002018 в землището на с. Ковачица с площ 1924
/ Адрес: в местността
/хиляда деветстотин двадесет и четири/ кв.м, представляващ
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към бензиностанция.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002020 в землището на с. Ковачица с площ 2215 /две 2912.1(две хиляди разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
хиляди двеста и петнадесет/ кв.м, представляващ прилежащ деветстотин и
извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
терен към склад.
двана)
земеделието и продоволствието.

Частна

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002023 в землището на с. Ковачица с площ 2663 /две 3501.1(три хиляди разпореждането с имота се
/ Адрес: в местността
хиляди шестстотин шестдесет и три/ кв.м, представляващ
петстотин и един извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
свободен терен.
ле)
земеделието и продоволствието.

Частна

Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002026 в землището на с. Ковачица с площ 389
/ Адрес: в местността
/триста осемдесет и девет/ кв.м, представляващ прилежащ
"Мерата" кв. УПИ:
терен към колиен кантар.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
511.4(петстотин и извършва от Министъра на
единадесет лева и ) земеделието и продоволствието.

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

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
935.7(деветстотин извършва от Министъра на
тридесет и пет лев) земеделието и продоволствието.

Заповед № 247 /
Дата:10.9.2008 г. 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 продоволствието.

Заповед № 245 /
Дата:10.9.2008 г. изцяло отписан

Частна

Частна

Частна

Частна

Имот № 922050 в землището на гр. Вълчедръм с площ 722
/седемстотин двадесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад.

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

Имот № 922051 в землището на гр. Вълчедръм с площ 482
/четиристотин осемдесет и два/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към склад.

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

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 922052 в землището на гр. Вълчедръм с площ 542
разпореждането с имота се
/петстотин четиридесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ 702.4(седемстотин извършва от Министъра на
терен към склад.
и два лева и 40 ст) земеделието и продоволствието.

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

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
1249.3(хиляда
разпореждането с имота се
двеста четиридесет извършва от Министъра на
и де)
земеделието и продоволствието.

Имот № 922053 в землището на гр. Вълчедръм с площ 964
/деветстотин шестдесет и четири/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към склад.

624.7(шестстотин
двадесет и четири
л)

Заповед № 246 /
Дата:10.9.2008 г. изцяло отписан

№ 3091 /
14.09.2007

№ 3096 /
14.09.2007

№ 3090 /
14.09.2007

№ 3098 /
21.09.2007

№ 3099 /
21.09.2007

№ 3100 /
24.09.2007

№ 3101 /
28.09.2007

516

521

515

523

524

525

526

Частна

Частна

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

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес:
местността "Над село" 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 продоволствието.

Заповед № 248 /
Дата:10.9.2008 г. изцяло отписан

Имот № 000254 в землището на с. Расово с площ 11885
/единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет/ кв.м,
625.7(шестстотин
представляващ прилежащ терен към трафопост, диспечерна и двадесет и пет
ремонтна работилница.
лева)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и продоволствието.

Заповед № 171 /
Дата:07.7.2008 г. изцяло отписан

Имот № 000046 в землището на с. Смирненски с площ 19851 1354.8(хиляда
/деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и един/ кв.м,
триста петдесет и
представляващ прилежащ терен към навес и сграда кантар.
четир)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и продоволствието.

Заповед № 184 /
Дата:11.7.2008 г. изцяло отписан

Имот № 922054 в землището на гр. Вълчедръм с площ 1092
/хиляда и деветдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ
терен към склад.

1415.2(хиляда
четиристотин и
петнадес)

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Обект в сграда 48489.8.353.1.1 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка осем точка триста
петдесет и три точка едно точка едно/, представляващ първи
етаж със застроена площ 243 /двеста четиридесет и три/ кв.м
от 8 /осем/ етажна масивна административна сграда
48489.8.353.1 /четиридесет и осем хиляди четиристотин
Монтана / Монтана /
осемдесет и девет точка осем точка триста петдесет и три
гр.Монтана / Адрес: бул.
точка едно/ със застроена площ 243 /двеста четиридесет и
"Генерал Столетов" № 1, ет. три/ кв.м, построена 1975 г., ведно със съответните идеални
1 кв. УПИ:
части от общите части на сградата.

Правно основание:
На
основание Заповед № РД-4519/06.12.2006 г. на Министъра на
земеделието и горите и Приемнопредавателен протокол от
12.01.2007 г., имотът се
управлява от Министерство на
земе-делието и продоволствието
82543.6(осемдесет за нуждите на Областна дирекция
и две хиляди
“Земеделие и гори” - гр.
петстот)
Монтана.

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес: в
местността "Тръпките" кв.
УПИ:

Имот № 105023 в землището на с. Сумер с ЕКАТТЕ 70233 с
площ 3 520 /три хиляди петстотин и двадесет/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към овчарник и битова
сграда.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2838.5(две хиляди разпореждането с имота се
осемстотин
извършва от министъра на
тридесет)
земеделието и продоволствието.

Заповед № 176 /
Дата:10.7.2008 г. изцяло отписан

Имот № 105025 в землището на с. Сумер с ЕКАТТЕ 70233 с
площ 4 526 /четири хиляди петстотин двадесет и шест/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към овчарник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
3649.8(три хиляди разпореждането с имота се
шестстотин
извършва от министъра на
четириде)
земеделието и продоволствието.

Заповед № 177 /
Дата:10.7.2008 г. изцяло отписан

Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002025 в землището на с. Ковачица с площ 125 /сто
/ Адрес: в местността
двадесет и пет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
"Мерата" кв. УПИ:
трафопост.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
165(сто шестдесет извършва от Министъра на
и пет лева)
земеделието и продоволствието.

Частна

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
с.Сумер / Адрес: в
местността "Тръпките" кв.
УПИ:

№ 3102 /
10.10.2007

№ 3103 /
10.10.2007

№ 3106 /
16.10.2007

№ 3107 /
16.10.2007

№ 3108 /
16.10.2007

527

528

530

530

530

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Имот № 000021 в землището на с. Балювица, за жп линия, с
площ 4660 /четири хиляди шестстотин и шестдесет/ 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
3914.4(три хиляди предприятие, образувано на
деветстотин и
основание Закона за
четир)
железопътния транспорт.

Имот № 001544 в землището на гр. Берковица, за др. жп
територия, с площ 19425 /деветнадесет хиляди четиристотин
двадесет и пет/ 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
33799.5(тридесет и предприятие, образувано на
три хиляди
основание Закона за
седемсто)
железопътния транспорт.

Имот № 000311 в землището на с. Комарево, за жп линия, с
площ 5316 /пет хиляди триста и шестнадесет/ 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
4465.4(четири
предприятие, образувано на
хиляди
основание Закона за
четиристотин шес) железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Комарево / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 000310 в землището на с. Комарево, за жп линия, с
площ 3758 /три хиляди седемстотин петдесет и осем/ 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
3156.7(три хиляди предприятие, образувано на
сто петдесет и
основание Закона за
шест)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Комарево / 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
Имот № 000309 в землището на с. Комарево, за жп линия, с
11557.6(единадесет предприятие, образувано на
площ 13759 /тринадесет хиляди седемстотин петдесет и девет/ хиляди петстотин основание Закона за
кв.м.
пе)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Балювица / Адрес: кв.
УПИ:

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

Монтана / Берковица /
с.Комарево / Адрес: кв.
УПИ:

№ 3109 /
16.10.2007

№ 3105 /
16.10.2007

№ 3110 /
19.10.2007

№ 3112 /
19.10.2007

№ 3111 /
19.10.2007

530

529

531

531

531

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

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

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 000128 в землището на с. Комарево, за жп линия, с
площ 3679 /три хиляди шестстотин седемдесет 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
3090.4(три хиляди предприятие, образувано на
и деветдесет лева основание Закона за
и)
железопътния транспорт.

Имот № 000118 в землището на с. Мездрея, за др. жп
територия, с площ 15864 /петнадесет хиляди осемстотин
шестдесет и четири/ 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
13325.8(тринадесет предприятие, образувано на
хиляди триста
основание Закона за
дваде)
железопътния транспорт.

Имот № 000026 в землището на с. Бокиловци, за др. жп
територия, с площ 2082 /две хиляди осемдесет и два/ кв.м.

Имот № 000042 в землището на с. Бокиловци, за жп линия, с
площ 4999 /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет/
кв.м.

Имот № 000039 в землището на с. Бокиловци, за жп линия, с
площ 5002 /пет хиляди и два/ кв.м.

1748.9(хиляда
седемстотин
четиридесет)

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.

4199.2(четири
хиляди сто
деветдесет и)

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.

4201.7(четири
хиляди двеста и
един ле)

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.

№ 3113 /
19.10.2007

№ 3114 /
19.10.2007

№ 3115 /
19.10.2007

№ 3116 /
19.10.2007

№ 3117 /
19.10.2007

531

531

531

531

531

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / 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.

Имот № 000045 в землището на с. Бокиловци, за др. жп
територия, с площ 1300 /хиляда и триста/ кв.м.

1092(хиляда
деветдесет и два)

Имот № 000020 в землището на с. Бокиловци, за др. жп
територия, с площ 722 /седемстотин двадесет и два/ 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
606.5(шестстотин и основание Закона за
шест лева и 50 ст) железопътния транспорт.

Имот № 000321 в землището на с. Бокиловци, за жп линия, с
площ 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ 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
1209.6(хиляда
предприятие, образувано на
двеста и девет лева основание Закона за
и 6)
железопътния транспорт.

Имот № 000323 в землището на с. Бокиловци, за жп линия, с
площ 1107 /хиляда сто и седем/ 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
929.9(деветстотин основание Закона за
двадесет и девет л) железопътния транспорт.

Имот № 000178 в землището на с. Бокиловци, за жп гара, с
площ 579 /петстотин седемдесет 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
486.4(четиристоти предприятие, образувано на
н осемдесет и шест основание Закона за
)
железопътния транспорт.

№ 3118 /
06.11.2007

№ 3120 /
09.11.2007

№ 3119 /
09.11.2007

№ 3121 /
14.11.2007

№ 3122 /
16.11.2007

532

534

533

535

536

Поземлен имот кад.№ 409 с площ 57783 /петдесет и седем
хиляди седемстотин осемдесет и три/ кв.м, за който е
образуван УПИ ІІ в кв. 32 по плана на гр. Бойчиновци, ведно
с построените в имота:
1. Битов корпус със ЗП- 1476 /хиляда четиристотин
седемдесет и шест/ кв.м, етажност- 4/четири/, конструкциямонолитна стоманобетонна, построена 1952 г.;
2. Административна сграда със ЗП- 375 /триста седемдесет и
пет/ кв.м, етажност- 4/четири/, конструкция- монолитна
стоманобетонна, построена 1952 г.;
3. Осмокласно училище със ЗП- 660 /шестстотин и шестдесет/
кв.м, етажност- 2/два/, конструкция- монолитна
стоманобетонна, построена 1965 г.;
4. Битов комбинат със ЗП- 280 /двеста и осемдесет/ кв.м,
етажност- 2/два/, конструкция- монолитна стоманобетонна,
построена 1962 г.;
5. Парокотелно със ЗП- 260 /двеста и шестдесет/ кв.м,
етажност- 1/един/, конструкция- монолитна стоманобетонна,
построена 1962 г.;
6. Караулно помещение със ЗП- 105 /сто и пет/ кв.м, етажност3/три/, конструкция- монолитна стоманобетонна, построена
1954 г.;
7. Питомник за служебни кучета със ЗП- 171 /сто седемдесет
и един/ кв.м, етажност- 1/един/, конструкция- масивна с
дървен гредоред, построена 1968 г.;
8. Складове със ЗП- 1298 /хиляда двеста деветдесет и осем/
кв.м, етажност- 1/един/, конструкция- масивна с дървен
гредоред, построена 1959 г.;
9. Сграда фитнес със ЗП- 1392 /хиляда триста деветдесет и
два/ кв.м, етажност- 1/един/, конструкция- монолитна
стоманобетонна, построена 1959 г.;
10. Складово-гаражно стопанство със ЗП- 424 /четиристотин
Монтана / Бойчиновци /
двадесет и четири/ кв.м, РЗП- 704 /седемстотин и четири/
782202(седемстоти
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. кв.м, състояща се от ниско тяло на 1/един/ ет. със ЗП- 144 /сто н осемдесет и две
32 УПИ: ІІ
четиридесет и четири/ кв.м, и високо тяло на 2/два/ ет. със ЗП- хи)

Правно основание:Имотът е
предоставен за управление на
Министерство на правосъдието за
нуждите на Поправителен дом гр.
Бойчиновци.

Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002008 в землището на с. Ковачица с площ 1338
/ Адрес: в местността
/хиляда триста тридесет и осем/ кв. м, представляващ
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към полски стан.

1759.1(хиляда
седемстотин
петдесет и )

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и продоволствието.

Частна

Монтана / Лом / с.Ковачица Имот № 002017 в землището на с. Ковачица с площ 1258
/ Адрес: в местността
/хиляда двеста петдесет и осем/ кв.м, представляващ
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към стан на овощна бригада.

1653.9(хиляда
шестсотин
петдесет и тр)

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и продоволствието.

Частна

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

Правно основание:На основание
2780.2(две хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
седемстотин и
управлява от областния
осемд)
управител на област Монтана.

Публична

Частна

Частна

ПИ № 40 /четиридесет/ по кадастралния план на
Промишлена зона гр. Берковица, представляващ застроен
терен с обща площ 898 /осемстотин деветдесет и осем/ кв.м.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
Имот № 001854 в землището на гр. Вършец с площ 13365
местността "Павловица" кв. /тринадесет хиляди триста шестдесет и пет/ кв. м,
УПИ:
представляващ прилежащ терен към рибарници.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
350.8(триста и
разпореждането с имота се
петдесет лева и 80 извършва от Министъра на
ст)
земеделието и продоволствието.

№ 3125 /
12.12.2007

№ 3124 /
12.12.2007

№ 3132 /
27.12.2007

№ 3131 /
27.12.2007

№ 3130 /
27.12.2007

№ 3138 /
10.01.2008

№ 3135 /
10.01.2008

538

537

539

529

529

545

542

Частна

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес: в
местността "Чуката" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
Имот №000446 в землището на с. Замфирово, община
11981.6(единадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
Берковица, представляващ застроен терен с обща площ 7 166 хиляди
управлява от областния
кв.м.
деветстотин )
управител на област Монтана.

Заповед № 186 /
Дата:11.7.2008 г. изцяло отписан

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: в
местността "Чуката" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
Имот №000447 в землището на с. Замфирово, община
12152.1(дванадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
Берковица, представляващ застроен терен с обща площ 7 268 хиляди сто
управлява от областния
кв.м.
петдесет)
управител на област Монтана.

Заповед № РД-141 / Дата:10.1.2011
г. - изцяло
отписан

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

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.

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Имот №000014 в землището на с. Бокиловци, за жп гара, с
площ 676 (шестстотин седемдесет и шест) кв.м, ведно с
построената в имота сграда – Приемно здание със застроена
площ 83 (осемдесет и три) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, построена 1916 г.

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
Имот №000039 в землището на с. Мездрея, за др. жп
железопътния транспорт и т.3 от
територия, с площ 8 438 (осем хиляди четиристотин тридесет
Решение на МС № 921 от
и осем) кв.м, ведно с построените в имота сгради:
23.11.2004 г., имотът се
1. Кантон №13 км. 38+050, със застроена площ 116 (сто и
управлява от Национална
шестнадесет) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция компания "Железопътна
масивна, построена 1918 г.
инфраструктура" – държавно
2. Барака при кантон №13 км. 38+050, със ЗП 15 (петнадесет)
предприятие, образувано на
кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - масивна, построена
8084.1(осем хиляди основание Закона за
1918 г.
и осемдесет и чети) железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес: кв.
УПИ:

Имот №000117 в землището на с. Мездрея, за др. жп
територия, с площ 24 282 (двадесет и четири хиляди двеста
осемдесет и два) кв.м, ведно с построените в имота сгради:
1. Кантон №12 км. 33+563, със застроена площ 44,20
(четиридесет и четири цяло и двадесет стотни) кв.м, етажност
- 1 (един), конструкция - масивна, построена 1918 г.
2. Барака с тоалетна при кантон №12 км. 33+563, със ЗП 11,50
(единадесет цяло и петдесет стотни) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, построена 1918 г.
3. Барака за материали при кантон №12 км. 33+563, със ЗП
24698.7(двадесет и
45,50 (четиридесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м,
четири хиляди
етажност - 1 (един), конструкция - масивна, построена 1918 г. шестс)

1419.3(хиляда
четиристотин и
деветнад)

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.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
1346.6(хиляда
разпореждането с имота се
триста четиридесет извършва от Министъра на
и ше)
земеделието и продоволствието.

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в
местността "Грамаге" кв.
УПИ:

Имот №000028 в землището на с. Гаганица с площ 1 582
(хиляда петстотин осемдесет и два) кв.м, представляващ
прилежащ терен към сеновал.

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в
местността "Грамаге" кв.
УПИ:

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот №000032 в землището на с. Гаганица с площ 2 980 (две 2536.6(две хиляди разпореждането с имота се
хиляди деветстотин и осемдесет) кв.м, представляващ
петстотин тридесет извършва от Министъра на
прилежащ терен към овчарник.
)
земеделието и продоволствието.

Акт № 3280 /
Дата: 29.7.2010 г.

№ 3134 /
10.01.2008

№ 3133 /
10.01.2008

№ 3136 /
10.01.2008

№ 3137 /
10.01.2008

№ 3140 /
26.02.2008

№ 3143 /
04.04.2008

№ 3144 /
21.04.2008

541

540

543

544

547

548

549

Частна

Частна

Частна

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в
местността "Грамаге" кв.
УПИ:

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот №000034 в землището на с. Гаганица с площ 6 144
5229.8(пет хиляди разпореждането с имота се
(шест хиляди сто четиридесет и четири) кв.м, представляващ двеста двадесет и извършва от Министъра на
прилежащ терен към краварник.
д)
земеделието и продоволствието.

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в
местността "Грамаге" кв.
УПИ:

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот №000042 в землището на с. Гаганица с площ 12 193
стопанисването, управлението и
(дванадесет хиляди сто деветдесет и три) кв.м, представляващ 12973.4(дванадесет разпореждането с имота се
прилежащ терен към краварник, фуражна кухня и силажна
хиляди
извършва от Министъра на
яма.
деветстотин )
земеделието и продоволствието.

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в
местността "Грамаге" кв.
УПИ:

Имот №000010 в землището на с. Гаганица с площ 1 347
(хиляда триста четиридесет и седем) кв.м, представляващ
прилежащ терен към кухня със столова.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
1146.6(хиляда сто разпореждането с имота се
четиридесет и шест извършва от Министъра на
)
земеделието и продоволствието.

Имот №000027 в землището на с. Гаганица с площ 1 506
(хиляда петстотин и шест) кв.м, представляващ прилежащ
терен към силажовместилище.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
1281.9(хиляда
разпореждането с имота се
двеста осемдесет и извършва от Министъра на
един)
земеделието и продоволствието.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес: в
местността "Грамаге" кв.
УПИ:

Частна

УПИ VІІ-784 /седми - седемстотин осемдесет и четири/ в кв.
Монтана / Берковица /
60 /шестдесет/ по плана на гр. Берковица, представляващ
гр.Берковица / Адрес: кв. 60 застроен терен с обща площ 452 /четиристотин петдесет и
УПИ: VІІ-784
два/ кв.м.

1476.9(хиляда
четиристотин
седемдесет)

Частна

Обект в сграда 48489.8.353.1.12 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка осем точка триста
петдесет и три точка едно точка дванадесет/, представляващ
стая № 1/едно/ със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м на
четвърти етаж от 8 /осем/ етажна масивна административна
сграда 48489.8.353.1 /четиридесет и осем хиляди
Монтана / Берковица /
четиристотин осемдесет и девет точка осем точка триста
гр.Берковица / Адрес: бул. петдесет и три точка едно/, цялата със ЗП - 243 /двеста
"Генерал Столетов" № 1, ет. четиридесет и три/ кв.м, построена 1975 г., ведно със
4 кв. УПИ:
съответните идеални части от общите части на сградата.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-41-247/07.12.2006
г. на Министъра на земеделието и
горите и Приемно-предавателен
протокол от 02.04.2007 г., имотът
се управлява от Министерство на
земе-делието и продоволствието
5707.9(пет хиляди за нуждите на Областна дирекция
седемстотин и
“Земеделие и гори” - гр.
седем)
Монтана.

Публична

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: ул.
"Васил Левски" №19 кв. 86
УПИ: V

Правно основание: На
основание чл. 18, ал. 1 от ЗДС
имотът се управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
Договор за продажба на
недвижим имот от 17.11.1997 г.,
вписан в Районен съд Монтана:
обр.3, №408/12.12.97 г., том 153,
стр.181, парт. 2745, вх. №2423,
Заповед №РД-09-1221 от 15.07.98
г. на Министъра на земеделието,
УПИ V /пети/ с площ 354 /триста петдесет и четири/ кв.м в кв.
горите и аграрната реформа и
86 /осемдесет и шест/ по плана на гр. Чипровци, ведно с
ПМС №168/23.07.07г, имотът се
построената в него административна сграда със застроена
8216.9(осем хиляди управлява от Държавна агенция
площ 106 /сто и шест/ кв.м, етажност - 2 /два/, конструкция - двеста и
по горите – Държавно
масивна, построена 1992 г.
шестнадес)
лесничейство - Чипровци.

№ 3145 /
22.04.2008

№ 3146 /
12.05.2008

№ 3147 /
12.05.2008

№ 3148 /
15.05.2008

№ 3149 /
15.05.2008

550

551

552

553

554

Частна

Монтана / Брусарци /
УПИ XVІІ696 в кв. 64 по плана на с. Крива бара с площ 12
с.Крива бара / Адрес: кв. 64 500 /дванадесет хиляди и пeтстотин/ кв.м, представляващ
УПИ: ХVІІ696
прилежащ терен към краварник.

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местността "Обреща" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местността "Иваново поле"
кв. УПИ:

Частна

Частна

Монтана / Берковица /
с.Черешовица / Адрес: кв.
20 УПИ: ІІ-147

Монтана / Берковица /
с.Черешовица / Адрес: кв.
20 УПИ: ІV-147

Имот №411103 от ДГФ в землището на гр. Вършец с площ
176184 (сто седемдесет и шест хиляди сто осемдесет и
четири) кв.м, попадащ в:
- отдел/подотдел 245/2 с площ 57 481 (петдесет и седем
хиляди четиристотин осемдесет и един) кв.м - ливада
- отдел/подотдел 245/3 с площ 1 250 (хиляда двеста и
петдесет) кв.м - поляна
- отдел/подотдел 245/в с площ 4 760 (четири хиляди
седемстотин и шестдесет) кв.м - иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/е, площ 4 282 (четири хиляди двеста
осемдесет и два) кв.м – иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/ж, площ 3 381 (три хиляди триста
осемдесет и един) кв.м – иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/з, площ 3 015 (три хиляди и петнадесет)
кв.м – широколистна гора
- отдел/подотдел 245/и, площ 2 529 (две хиляди петстотин
двадесет и девет) кв.м – иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/к, площ 5 347 (пет хиляди триста
четиридесет и един) кв.м – иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/л, площ 74 847 (седемдесет и четири
хиляди осемстотин четиридесет и седем) кв.м – иглолистна
гора
- отдел/подотдел 245/м, площ 18 730 (осемнадесет хиляди
седемстотин и тридесет) кв.м – широколистна гора
- отдел/подотдел 245/н, площ 562 (петстотин шестдесет и два)
кв.м – широколистна гора.
Имот №411104 от ДГФ в землището на гр. Вършец с площ
44935 (четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и
пет) кв.м, попадащ в:
- отдел/подотдел 245/1 с площ 6 403 (шест хиляди
четиристотин и три) кв.м - ливада
- отдел/подотдел 245/2 с площ 15 443 (петнадесет хиляди
четиристотин и четиридесет и три) кв.м - ливада
- отдел/подотдел 245/б с площ 8 996 (осем хиляди
деветстотин деветдесет и шест) кв.м - иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/в, с площ 1 215 (хиляда двеста и
петнадесет) кв.м – иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/г, с площ 3 071 (три хиляди седемдесет
и един) кв.м – иглолистна гора
- отдел/подотдел 245/д, с площ 9 807 (девет хиляди
осемстотин и седем) кв.м – иглолистна гора.

УПИ ІІ-147 /втори - сто четиридесет и седем/ с площ 500
/петстотин/ кв.м в кв. 20 /двадесет/ по плана на с.
Черешовица, представляващ прилежащ терен към масивна
сграда.

13920(тринадесет
хиляди
деветстотин )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и продоволствието.

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
10571(десет хиляди имотът се управлява от Държавна
петстотин седемде) агенция по горите.

Правно основание:На основание
2696.1(две хиляди чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
шестстотин
имотът се управлява от Държавна
деветдес)
агенция по горите.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
760(седемстотин и извършва от Министъра на
шестдесет лева и) земеделието и храните.

УПИ ІV-147 /четвърти - сто четиридесет и седем/ с площ 551
/петстотин петдесет и един/ кв.м в кв. 20 /двадесет/ по плана 837.5(осемстотин
на с. Черешовица, представляващ прилежащ терен към
тридесет и седем
масивна сграда.
ле)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3150 /
15.05.2008

№ 3151 /
27.05.2008

№ 3215 /
05.06.2008

№ 3153 /
16.06.2008

№ 3154 /
16.06.2008

№ 3152 /
16.06.2008

№ 3155 /
01.07.2008

№ 3156 /
01.07.2008

555

556

613

558

559

557

560

561

Частна

Частна

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

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000029 в землището на с. Войници с ЕКАТТЕ 11939
стопанисването, управлението и
с площ 18 453 /осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и 16533.9(шестнадес разпореждането с имота се
три/ кв.м, представляващ прилежащ терен към 5 бр.
ет хиляди
извършва от Министъра на
свинарници.
петстотин т)
земеделието и храните.

УПИ XХV /двадесет и пети/ в кв. 2 /две/ по плана на
Монтана / Берковица /
Промишлена зона гр. Берковица с площ 228 /двеста двадесет
гр.Берковица / Адрес: кв. 2 и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
УПИ: ХХV
административна сграда.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
732.4(седемстотин извършва от Министъра на
тридесет и два лев) земеделието и храните.

Имот №303003 от ДГФ в землището на с. Лехчево с площ
240 237 (двеста и четиридесет хиляди двеста тридесет и
седем) кв.м, попадащ в:
- отдел/подотдел 311/2 с площ 78 921 (седемдесет и осем
хиляди деветстотин двадесет и един) кв.м - поляна,
- отдел/подотдел 501/1 с площ 134 265 (сто тридесет и четири
хиляди двеста шестдесет и пет) кв.м – голина,
- отдел/подотдел 501/б с площ 24 076 (двадесет и четири
Правно основание:На основание
хиляди и седемдесет и шест) кв.м – широколистна гора,
11603.4(единадесет чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
- отдел/подотдел 501/в с площ 2 975 (две хиляди деветстотин хиляди шестстотин имотът се управлява от Държавна
седемдесет и пет) кв.м – широколистна гора.
и)
агенция по горите.

Частна

Монтана / Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес:
местността "Могилите" кв.
УПИ:

Частна

Урегулиран поземлен имот VІ-141 /шести сто четиридесет и
Монтана / Лом / гр.Лом /
едно/ с площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м в кв. 11
Адрес: кв. 11 УПИ: VІ - 141 /единадесети/ по плана на кв. Момин брод, гр. Лом.

1422.7(хиляда
четиристотин
двадесет и)

Частна

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: в
местността "Странье" кв.
УПИ:

Имот № 013079 с площ 5 422 /пет хиляди четиристотин
двадесет и два/ кв.м в землището на гр. Чипровци,
представляващ застроен терен.

Правно основание:На основание
8588.4(осем хиляди чл.18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
петстотин
управлява от областния
осемдесе)
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес: кв. 6
УПИ: ІХ

Урегулиран поземлен имот ІХ /девети/ в кв. 6 /шест/ с площ 1
200 /хиляда и двеста /кв.м, по плана на с. Замфирово, община 3027.6(три хиляди
Берковица, одобрен със заповед № 762/1963 г.,
двадесет и седем
представляващ незастроен терен.
ле)

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Монтана / Лом / с.Сталийска Имот № 000034 в землището на с. Сталийска махала, за жп
31707.7(тридесет и предприятие, образувано на
махала / Адрес: местността транспорт, с площ 24 021 /двадесет и четири хиляди двадесет една хиляди
основание Закона за
"жп линия" кв. УПИ:
и един/ кв.м.
седемст)
железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
46747.8(четиридесе предприятие, образувано на
т и шест хиляди
основание Закона за
седе)
железопътния транспорт.

Монтана / Лом / с.Сталийска Имот № 000026 в землището на с. Сталийска махала, за жп
махала / Адрес: местността транспорт, с площ 35 415 /тридесет и пет хиляди
"жп линия" кв. УПИ:
четиристотин и петнадесет/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл.18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл.18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № 270 /
Дата:14.11.2008 г. изцяло отписан

№ 3157 /
01.07.2008

№ 3158 /
01.07.2008

№ 3159 /
01.07.2008

№ 3160 /
01.07.2008

№ 3161 /
03.07.2008

№ 3162 /
03.07.2008

№ 3163 /
03.07.2008

562

563

564

565

566

567

568

Публична

Публична

Публична

Публична

Частна

Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Лом / с.Сталийска
махала / Адрес: местността Имот №053063 в землището на с. Сталийска махала, за жп
"Над жп линия" кв. УПИ:
транспорт, с площ 1 139 /хиляда сто тридесет и девет/ кв.м.

1503.5(хиляда
петстотин и три
лева и )

Монтана / Лом / с.Трайково Имот №000055 в землището на с. Трайково, за жп линия, с
/ Адрес: местността "жп
площ 49 977 /четиридесет и девет хиляди деветстотин
линията" кв. УПИ:
седемдесет и седем/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
65969.6(шестедесет предприятие, образувано на
и пет хиляди
основание Закона за
деветс)
железопътния транспорт.

Монтана / Лом / с.Трайково
/ Адрес: местността "жп
Имот №000056 в землището на с. Трайково, за жп гара, с
линията" кв. УПИ:
площ 2 099 /две хиляди деветдесет и девет/ кв.м.

3214(три хиляди
двеста и
четиринаде)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

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

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Имот №000358 в землището на гр. Лом кв. Момин брод, за
108832(сто и осем предприятие, образувано на
жп линия, с площ 50 385 /петдесет хиляди триста осемдесет и хиляди осемстотин основание Закона за
пет/ кв.м.
т)
железопътния транспорт.

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
местността "До село" 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 храните

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
местността "До село" кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Безденица / Адрес:
местността "До село" кв.
УПИ:

Имот № 304017 в землището на с. Безденица с площ 435
/четиристотин тридесет и пет/ кв. м, представляващ
прилежащ терен към склад.

331.3(триста
тридесет и един
лев и т)

Имот № 304018 в землището на с. Безденица с площ 862
656.5(шестстотин
/осемстотин шестдесет и два/ кв. м, представляващ прилежащ петдесет и шест
терен към навес.
лев)

Имот № 304019 в землището на с. Безденица с площ 615
/шестстотин и петнадесет/ кв. м, представляващ прилежащ
терен към столова.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
424.3(четиристоти разпореждането с имота се
н двадесет и
извършва от Министъра на
четири)
земеделието и храните

№ 3171 /
08.07.2008

№ 3172 /
08.07.2008

№ 3173 /
08.07.2008

№ 3174 /
08.07.2008

№ 3175 /
08.07.2008

№ 3176 /
08.07.2008

569

570

571

572

573

574

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

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

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

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

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

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

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

1005.5(хиляда и
пет лева и 50 ст.)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Имот №000931 в землището на с. Ерден, за жп транспорт, с
площ 8 034 /осем хиляди тридесет и четири/ кв.м.

6748.6(шест
хиляди
седемстотин
четири)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Имот №000932 в землището на с. Ерден, за жп транспорт, с
площ 6 571 /шест хиляди петстотин седемдесет и един/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
5519.6(пет хиляди предприятие, образувано на
петстотин и
основание Закона за
деветна)
железопътния транспорт.

Имот №000933 в землището на с. Ерден, за жп транспорт, с
площ 412 /четиристотин и дванадесет/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
346.1(триста
предприятие, образувано на
четиридесет и шест основание Закона за
лева)
железопътния транспорт.

Имот №000934 в землището на с. Ерден, за жп транспорт, с
площ 73 /седемдесет и три/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
61.3(шестдесет и
основание Закона за
един лева и 30 ст.) железопътния транспорт.

Имот №000414 в землището на с. Мърчево, за жп линия, с
площ 31 240 /тридесет и една хиляди двеста и четиридесет/
кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
26241.6(двадесет и предприятие, образувано на
шест хиляди двеста основание Закона за
)
железопътния транспорт.

Имот №000430 в землището на с. Ерден, за жп транспорт, с
площ 1 197 /хиляда сто деветдесет и седем/ кв.м.

№ 3177 /
08.07.2008

№ 3178 /
08.07.2008

№ 3179 /
08.07.2008

№ 3180 /
08.07.2008

№ 3185 /
14.07.2008

№ 3184 /
14.07.2008

575

576

577

578

583

582

Имот №000415 в землището на с. Мърчево, за жп линия, с
площ 29 883 /двадесет и девет хиляди осемстотин осемдесет
и три/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
25101.7(двадесет и предприятие, образувано на
пет хиляди сто и
основание Закона за
ед)
железопътния транспорт.

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

Имот №000416 в землището на с. Мърчево, за жп линия, с
площ 21 609 /двадесет и една хиляди шестстотин и девет/
кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
18151.6(осемнадес предприятие, образувано на
ет хиляди сто
основание Закона за
петдесе)
железопътния транспорт.

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

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Имот №000417 в землището на с. Мърчево, за жп линия, с
19141.1(деветнадес предприятие, образувано на
площ 22 787 /двадесет и две хиляди седемстотин осемдесет и ет хиляди сто
основание Закона за
седем/ кв.м.
четири)
железопътния транспорт.

Публична

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

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
136.9(сто тридесет основание Закона за
и шест лева и 90 ) железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
97455.6(деветдесет предприятие, образувано на
Монтана / Бойчиновци /
Имот №000044 в землището на с. Охрид, за жп линия, с площ и седем хиляди
основание Закона за
с.Охрид / Адрес: кв. УПИ: 81 213 /осемдесет и една хиляди двеста и тринадесет/ кв.м.
чети)
железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Публична

Публична

Публична

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

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

Имот №000418 в землището на с. Мърчево, за жп линия, с
площ 163 /сто шестдесет и три/ кв.м.

7369.3(седем
Имот №000028 в землището на с. Пали лула, за жп линия, с
хиляди триста
площ 8 773 /осем хиляди седемстотин седемдесет и три/ кв.м. шестдесет )

№ 3181 /
14.07.2008

№ 3183 /
14.07.2008

№ 3182 /
14.07.2008

№ 3187 /
14.07.2008

№ 3186 /
14.07.2008

№ 3193 /
14.07.2008

579

581

580

585

584

591

Публична

Публична

Публична

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

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

Имот №000099 в землището на с. Пали лула, за жп линия, с
площ 16 389 /шестнадесет хиляди триста осемдесет и девет/
кв.м.

Имот №000251 в землището на с. Пали лула, за жп линия, с
площ 5 200 /пет хиляди и двеста/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
13766.8(тринадесет предприятие, образувано на
хиляди
основание Закона за
седемстотин )
железопътния транспорт.

4368(четири
хиляди триста
шестдесет)

Монтана / Бойчиновци /
Имот №000017 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
23859(двадесет и
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 18 075 /осемнадесет хиляди и седемдесет и три хиляди
УПИ:
пет/ кв.м
осемстот)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.
Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Бойчиновци /
Имот №000018 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 15 827 /петнадесет хиляди осемстотин
УПИ:
двадесет и седем/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
20891.6(двадесет предприятие, образувано на
хиляди осемстотин основание Закона за
дев)
железопътния транспорт.

Публична

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Имот №000076 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
УПИ:
транспорт, с площ 5 056 /пет хиляди и петдесет и шест/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
10996.8(десет
предприятие, образувано на
хиляди
основание Закона за
деветстотин девет) железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Монтана / Бойчиновци /
Имот №000077 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
11779.7(единадесет предприятие, образувано на
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 8 924 /осем хиляди деветстотин двадесет и хиляди
основание Закона за
УПИ:
четири/ кв.м.
седемстотин )
железопътния транспорт.

Публична

№ 3188 /
14.07.2008

№ 3189 /
14.07.2008

№ 3190 /
14.07.2008

№ 3191 /
14.07.2008

№ 3192 /
14.07.2008

№ 3194 /
14.07.2008

586

587

588

589

590

592

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Имот №000082 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
УПИ:
транспорт, с площ 144 /сто четиридесет и четири/ кв.м.

190.1(сто и
деветдесет лева и
10 ст.)

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Имот №000088 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
УПИ:
транспорт, с площ 316 /триста и шестнадесет/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
417.1(четиристоти предприятие, образувано на
н и седемнадесет
основание Закона за
ле)
железопътния транспорт.

Монтана / Бойчиновци /
Имот №000249 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 17 566 /седемнадесет хиляди петстотин
УПИ:
шестдесет и шест/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
23187.1(двадесет и предприятие, образувано на
три хиляди сто
основание Закона за
осем)
железопътния транспорт.

Публична

Монтана / Бойчиновци /
Имот №000250 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 17 719 /седемнадесет хиляди седемстотин
УПИ:
и деветнадесет/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
23389.1(двадесет и предприятие, образувано на
три хиляди триста основание Закона за
о)
железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Монтана / Бойчиновци /
Имот №000255 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
2096.2(две хиляди предприятие, образувано на
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 1 588 /хиляда петстотин осемдесет и осем/ и деветдесет и
основание Закона за
УПИ:
кв.м.
шест)
железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
2938.3(две хиляди предприятие, образувано на
деветстотин
основание Закона за
тридесе)
железопътния транспорт.

Публична

Публична

Публична

Монтана / Бойчиновци /
Имот №000257 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 2 226 /две хиляди двеста двадесет и шест/
УПИ:
кв.м.

№ 3196 /
14.07.2008

№ 3195 /
14.07.2008

№ 3208 /
18.07.2008

№ 3207 /
18.07.2008

№ 3206 /
18.07.2008

№ 3205 /
18.07.2008

594

593

606

605

604

603

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Монтана / Бойчиновци /
Имот №000339 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
4152.7(четири
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 3 146 /три хиляди сто четиридесет и шест/ хиляди сто
УПИ:
кв.м.
петдесет и д)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Бойчиновци /
Имот №000338 в землището на гр. Бойчиновци, за жп
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. транспорт, с площ 4 234 /четири хиляди двеста тридесет и
УПИ:
четири/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
5588.9(пет хиляди предприятие, образувано на
петстотин
основание Закона за
осемдесет)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Имот №080113 в землището на с. Боровци, за жп линия, с
площ 20 602 /двадесет хиляди шестстотин и два/ кв.м.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
17305.7(седемнаде предприятие, образувано на
сет хиляди триста основание Закона за
и п)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Имот №080112 в землището на с. Боровци, за жп гара, с площ 33431.2(тридесет и предприятие, образувано на
39 799 /тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и
три хиляди
основание Закона за
девет/ кв.м.
четирист)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Имот №080095 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с 9926.3(девет
предприятие, образувано на
площ 11 817 /единадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ хиляди
основание Закона за
кв.м.
деветстотин дваде) железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
Имот №080094 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с 8011.1(осем хиляди основание Закона за
площ 9 537 /девет хиляди петстотин тридесет и седем/ кв.м.
и единадесет лева ) железопътния транспорт.

№ 3204 /
18.07.2008

№ 3203 /
18.07.2008

№ 3197 /
18.07.2008

№ 3201 /
18.07.2008

№ 3200 /
18.07.2008

№ 3202 /
18.07.2008

602

601

595

599

598

600

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Имот №080093 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с 9541.6(девет
площ 11 359 /единадесет хиляди триста петдесет и девет/
хиляди петстотин
кв.м.
четирид)

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
15205.7(петнадесет предприятие, образувано на
Имот №080090 в землището на с. Боровци, за др. жп
хиляди двеста и
основание Закона за
територия, с площ 18 102 /осемнадесет хиляди сто и два/ кв.м. пет)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
8662.9(осем хиляди предприятие, образувано на
Имот №045512 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с шестстотин
основание Закона за
площ 10 313 /десет хиляди триста и тринадесет/ кв.м.
шестдес)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

254.5(двеста
Имот №080086 в землището на с. Боровци, за жп гара, с площ петдесет и четири
303 /триста и три/ кв.м.
лева )

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Имот №080085 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с 17943.2(седемнаде предприятие, образувано на
площ 21 361 /двадесет и една хиляди триста шестдесет и
сет хиляди
основание Закона за
един/ кв.м.
деветстоти)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Имот №080087 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с 17258.6(седемнаде предприятие, образувано на
площ 20 546 /двадесет хиляди петстотин четиридесет и шест/ сет хиляди двеста основание Закона за
кв.м.
пет)
железопътния транспорт.

№ 3198 /
18.07.2008

№ 3199 /
18.07.2008

№ 3210 /
25.07.2008

№ 3209 /
25.07.2008

№ 3212 /
01.08.2008

№ 3213 /
01.08.2008

№ 3214 /
01.08.2008
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608

607

610

611
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Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
8616.7(осем хиляди предприятие, образувано на
Имот №080004 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с шестстотин и
основание Закона за
площ 10 258 /десет хиляди двеста петдесет и осем/ кв.м.
шестн)
железопътния транспорт.

Публична

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Частна

Монтана / Георги Дамяново
/ с.Чемиш / Адрес:
местността "Пръпина бабка"
кв. УПИ:

Публична

Частна

9004.8(девет
Имот №080076 в землището на с. Боровци, за жп транспорт, с хиляди и четири
площ 10 720 /десет хиляди седемстотин и двадесет/ кв.м.
лева и 8)

Имот №408003 от ДГФ в землището на с. Чемиш с площ 113
176 (сто и тринадесет хиляди сто седемдесет и шест) кв.м,
попадащ в отдел/подотдел 242/1 с площ 113 176 (сто и
тринадесет хиляди сто седемдесет и шест) кв.м - голина.
Имот №697014 от ДГФ в землището на с. Георги Дамяново с
Монтана / Георги Дамяново площ 43 420 (четиридесет и три хиляди четиристотин и
/ с.Георги Дамяново / Адрес: двадесет) кв.м, попадащ в отдел/подотдел 171/2 с площ 43 421
местността "Градище" кв.
(четиридесет и три хиляди четиристотин и двадесет и един)
УПИ:
кв.м - голина.

7130.1(седем
хиляди сто и
тридесет ле)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Правно основание:На основание
2996.2(две хиляди чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
деветстотин
имотът се управлява от Държавна
деветде)
агенция по горите.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността
„Бахчите” кв. УПИ:

Имот №000223 в землището на гр. Лом, за жп линия, с площ 161516(сто
74 776 /седемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и шестдесет и една
шест/ кв.м.
хиляди пе)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местността "Дайчово
краище" кв. УПИ:

Имот №418040 от ДГФ в землището на гр. Вършец с площ 10
345 (десет хиляди триста четиридесет и пет) кв.м, попадащ в:
- отдел/подотдел 204/ж с площ 7 648 (седем хиляди
шестстотин четиридесет и осем) кв.м - иглолистна гора,
- отдел/подотдел 204/з с площ 2 697 (две хиляди шестстотин 620.7(шестстотин и
деветдесет и седем) кв.м - иглолистна гора.
двадесет лева и 7)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Частна

Монтана / Вършец /
с.Спанчевци / Адрес:
местността "Калето" кв.
УПИ:

Имот №204078 от ДГФ в землището на с. Спанчевци с площ 3
100 (три хиляди и сто) кв.м, попадащ в отдел/подотдел 204/и 195.4(сто
с площ 3 100 (три хиляди и сто) кв.м - иглолистна гора.
деветдесет и пет
лева и 40)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Публична

№ 3211 /
01.08.2008

№ 3217 /
11.08.2008

№ 3216 /
11.08.2008

№ 3218 /
11.08.2008

№ 3219 /
11.08.2008

№ 3220 /
11.08.2008

№ 3221 /
11.08.2008
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Частна

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: ул.
"Георги Димитров" №120
кв. УПИ: І

Имот 0.573 с площ 1 279 /хиляда двеста седемдесет и девет/
кв.м, за който е отреден УПИ І по плана на гр. Бойчиновци,
ведно с построените в имота сгради:
1. Кантон №1, представляващ едноетажна полумасивна сграда
със сутерен, построена 1918 г., със застроена площ 116,80
(сто и шестнадесет цяло и осемдесет стотни) кв.м, състояща
се от два самостоятелно обособени обекта с отделни входове
– жилище /апартамент/ и четно, както следва:
- апартамент със ЗП – 69,18 (шестдесет и девет цяло и
осемнадесет стотни) кв.м, състоящ се от антре, кухня, спалня
и дневна;
- четно със ЗП – 47,62 (четиридесет и седем цяло и шестдесет
и две стотни) кв.м, състоящ се от 3 (три) бр. нежилищни
помещения, ведно със сутерен /мазе/ със ЗП – 41,84
(четиридесет и едно цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м,
състоящ се от 2 (два) бр. складови помещения);
2. Второстепенна сграда - барака със склад, на 1 (един) етаж, 4642(четири
със застроена площ 12 (дванадесет) кв.м.
хиляди шестстотин
четир)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Мартиново / Адрес:
местността "Богов рът" кв.
УПИ:

Имот №116016 от ДГФ в землището на с. Мартиново с площ
100 665 (сто хиляди шестстотин шестдесет и пет) кв.м,
попадащ в отдел/подотдел 89/2 с площ 100 666 (сто хиляди
1902.6(хиляда
шестстотин шестдесет и шест) кв.м – голина.
деветстотин и два
лева )

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Богов рът" кв.
УПИ:

Имот №116031 от ДГФ в землището на с. Мартиново с площ
47 935 (четиридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и
пет) кв.м, попадащ в отдел/подотдел 89/2 с площ 47 935
(четиридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и пет) кв.м
– голина.
906(деветстотин и
шест лв. и 00 ст)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Частна

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
местността "Кървач" кв.
УПИ:

Имот №103007 от ДГФ в землището на гр. Чипровци с площ
10 001 (десет хиляди и един) кв.м, попадащ в отдел/подотдел 882.1(осемстотин
71/г с площ 10 001 (десет хиляди и един) кв.м – иглолистна
осемдесет и два
гора.
лев)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Петовица" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Петовица" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Петовица" кв.
УПИ:

Имот №021022 от ДГФ в землището на с. Превала с площ
5 322 (пет хиляди триста двадесет и два) кв.м, попадащ в
отдел/подотдел 186/б с площ 5 322 (пет хиляди триста
двадесет и два) кв.м – широколистна гора.

Имот №021037 от ДГФ в землището на с. Превала с площ
5 088 (пет хиляди и осемдесет и осем) кв.м, попадащ в
отдел/подотдел 186/е с площ 4 384 (четири хиляди триста
осемдесет и четири) кв.м – широколистна гора.

365.1(триста
шестдесет и пет
лева и )

Правно основание: На
основание чл. 20, ал. 1 от Закона
за горите, имотът се управлява от
Държавна агенция по горите.

349(триста
четиридесет и
девет лев)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Имот №021038 от ДГФ в землището на с. Превала с площ
11 587 (единадесет хиляди петстотин осемдесет и седем) кв.м,
Правно основание:На основание
попадащ в отдел/подотдел 186/м с площ 11 587 (единадесет
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
хиляди петстотин осемдесет и седем) кв.м – широколистна
794.9(седемстотин имотът се управлява от Държавна
гора.
деветдесет и четир) агенция по горите.

№ 3222 /
11.08.2008

№ 3223 /
11.08.2008

№ 3224 /
11.08.2008

№ 3225 /
11.08.2008

№ 3226 /
28.08.2008

620

621

622

623

624

№ 00000659 /
13.10.2008

№ 3228 /
04.11.2008

624а

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Петовица" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Петовица" кв.
УПИ:

Имот №021039 от ДГФ в землището на с. Превала с площ
16 338 (шестнадесет хиляди триста тридесет и осем) кв.м,
попадащ в:
- отдел/подотдел 187/н с площ 11 494 (единадесет хиляди
четиристотин деветдесет и четири) кв.м – широколистна гора,
- отдел/подотдел 187/о с площ 4 845(четири хиляди
1120.8(хиляда сто
осемстотин четиридесет ипет) кв.м – широколистна гора.
и двадесет лева и
8)
Имот №021040 от ДГФ в землището на с. Превала с площ
8 008 (осем хиляди и осем) кв.м, попадащ в отдел/подотдел
187/з с площ 6 910 (шест хиляди деветстотин и десет) кв.м –
широколистна гора.

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

627.8(шестстотин
двадесет и седем
ле)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Петовица" кв.
УПИ:

Имот №021041 от ДГФ в землището на с. Превала с площ
10 509 (десет хиляди петстотин и девет) кв.м, попадащ в
823.9(осемстотин
отдел/подотдел 187/ж с площ 10 509 (десет хиляди петстотин двадесет и три
и девет) кв.м – широколистна гора.
лева)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Петовица" кв.
УПИ:

Имот №021042 от ДГФ в землището на с. Превала с площ
5 181 (пет хиляди сто осемдесет и един) кв.м, попадащ в
отдел/подотдел 187/и с площ 5 181 (пет хиляди сто осемдесет 406.2(
и един) кв.м – широколистна гора.
четиристотин и
шест лева и 20)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от Държавна
агенция по горите.

Частна

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене / Адрес:
кв. 98 УПИ: І

УПИ І в кв. 98 /деветдесет и осем/ по плана на с. Долно
Церовене, представляващ застроен терен с обща площ 820
/осемстотин и двадесет/ кв.м.

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.6.59.1.4
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка петдесет и девет точка едно точка четири/
със застроена площ 63,80 /шестдесет и три цяло и осемдесет/
кв.м, представляващ предверие и санитарен възел със
застроена площ 28,15 /двадесет и осем цяло и петнадесет/ кв.
м, офис 1 със застроена площ 22,79 /двадесет и две цяло и
седемдесет и девет/ кв.м и офис 2 със застроена площ 12,86
/дванадесет цяло и осемдесет и шест/ кв.м. Самостоятелният
Правно основание:На основание
обект попада в сграда с идентификатор 48489.6.59.1
заповед № РД 41-54 от
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
27.06.2007 г. на Министъра на
Монтана / Монтана /
точка шест точка петдесет и девет точка едно/.
земеделието и храните имотът е
гр.Монтана / Адрес: ул.
Конструкция - МЖ;
12158.7(дванадесет предоставен за управление на
"Александър Стамболийски" Етажност - един етаж;
хиляди сто
Национална служба за растителна
№ 37, ет 1 кв. УПИ:
Година на построяване - 1922 г.
петдесет)
защита

Публична

Урегулиран поземлен имот ХІІ - 589 /дванадесети - петстотин
осемдесет и девет/ с площ 330 /триста и тридесет/ кв.м, в кв.
21 /двадесет и първи/ по плана на град Лом, одобрен със
заповед № 643 от 1992 г., и построената в него
административна сграда на два етажа със ЗП - 222 /двеста
Монтана / Лом / гр.Лом /
двадесет и два/ кв. м, РЗП - 450 /четиристотин и петдесет/
Адрес: ул. "Александър
кв.м, конструкция - МЖ, мазе с площ 140 / сто и четиридесет/ 59941.7(петесет и
Стамболийски" № 27 кв. 21 кв.м, таванско помещение с площ 120 /сто и двадесет/ кв м,
девет хиляди
УПИ: ХІІ-589
година на построяване - 1928г. и достроена 1998 г.
деветст)

Правно основание: На основание
1246.4(хиляда
чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
двеста четиридесет управлява от областния
и ше)
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
заповед № 843/12.05.2008 г. на
Председателя на Държавна
агенция по горите имотът се
управлява от "Държавно горско
стопанство Лом" ДП, ЕИК
000300268

№ 3229 /
04.11.2008

625

Публична

№ 3231 /
12.11.2008

626

Публична

№ 3232 /
03.12.2008

№ 3233 /
18.12.2008

627

628

Частна

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.6.59.1.4
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка петдесет и девет точка едно точка четири/
със застроена площ 63,80 /шестдесет и три цяло и осемдесет/
кв.м, представляващ предверие и санитарен възел със
застроена площ 28,15 /двадесет и осем цяло и петнадесет/ кв.
м, офис 1 със застроена площ 22,79 /двадесет и две цяло и
седемдесет и девет/ кв.м и офис 2 със застроена площ 12,86
/дванадесет цяло и осемдесет и шест/ кв.м. Самостоятелният
Правно основание:На основание
обект попада в сграда с идентификатор 48489.6.59.1
заповед № РД 41-54 от
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
27.06.2007 г. на Министъра на
Монтана / Монтана /
точка шест точка петдесет и девет точка едно/.
земеделието и храните имотът е
гр.Монтана / Адрес: ул.
Конструкция - МЖ;
12158.7(дванадесет предоставен за управление на
"Александър Стамболийски" Етажност - един етаж;
хиляди сто
Национална служба за растителна
№ 37, ет 1 кв. УПИ:
Година на построяване - 1922 г.
петдесет)
защита
Правно основание:Имотът се
Масивна сграда със застроена площ 522 /петстотин двадесет и
управлява от Държавна агенция
Монтана / Берковица /
два/ кв.м, РЗП - 2 088 /две хиляди осемдесет и осем/ кв.м,
229155(двеста
"Държавен резерв и
гр.Берковица / Адрес: ж.к. етажност - 4 /четири/ ет. и таван /подпокривно пространство/ - двадесет и девет
военновременни запаси" към
"Изгрев" кв. 1 УПИ: І
522 /петстотин двадесет и два/ кв.м.
хиляди)
Министерски съвет.

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: ул.
"Георги Димитров" №17,
блок 428 кв. 45 УПИ: ІІІ

ПИ №389а /триста осемдесет и девет а/ с площ 796
(седемстотин деветдесет и шест) кв.м, в кв. 45 /четиридесет и
пет/, УПИ ІІІ /трети/ по плана на гр. Бойчиновци, ведно с
построената в имота сграда със ЗП – 243,24 /двеста
четиридесет и три цяло и двадесет и четири десети/ кв.м,
етажност – 1 /един/ ет., конструкция – ПМС, построена 1918
г., състояща се от четири жилища, всяко обособено с отделен
вход, както следва:
1. Апартамент №1 със ЗП – 61,87 /шестдесет и едно цяло и
осемдесет и седем десети/ кв.м, състоящ се от навес, кухня,
дневна, спалня и външна тоалетна, както и принадлежащото
му мазе с площ 34,32 /тридесет и четири цяло и тридесет и
две десети/ кв.м.
2. Апартамент №2 със ЗП – 58,87 /петдесет и осем цяло и
осемдесет и седем десети/ кв.м, състоящ се от навес, кухня,
дневна, спалня и външна тоалетна, както и принадлежащото
му мазе с площ 34,32 /тридесет и четири цяло и тридесет и
две десети/ кв.м.
3. Апартамент №3 със ЗП – 58,87 /петдесет и осем цяло и
осемдесет и седем десети/ кв.м, състоящ се от навес, кухня,
дневна, спалня и външна тоалетна, както и принадлежащото
му мазе с площ 34,32 /тридесет и четири цяло и тридесет и
две десети/ кв.м.
4. Апартамент №4 със ЗП – 63,62 /шестдесет и три цяло и
шестдесет и две десети/ кв.м, състоящ се от навес, кухня,
дневна, спалня, баня и външна тоалетна, както и
5393.1(пет хиляди
принадлежащото му мазе с площ 34,32 /тридесет и четири
триста деветдесет
цяло и тридесет и две десети/ кв.м.
и)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Сливница" №15, ет.0 кв.
УПИ:

Обект 03928.507.79.1.11 /нула три девет две осем точка
петстотин и седем точка седемдесет и девет точка едно точка
единадесет/ по кадастралната карта на гр. Берковица, със
застроена площ 187,48 /сто осемдесет и седем цяло и
четиридесет и осем стотни/ кв.м, състоящ се от две спални,
гостна, кухненски бокс, антре, санитарен възел и
самостоятелно обособен склад, нулев етаж от сграда (жил.
блок №1) 03928.507.79.1 /нула три девет две осем точка
32600.1(тридесет и
петстотин и седем точка седемдесет и девет точка едно/,
две хиляди и
конструкция – ППП, построена 1980 г.
шестст)

Правно основание:Имотът се
управлява от Регионална
дирекция по горите - Берковица
към Държавна агенция по горите.

№ 3234 /
18.12.2008

№ 3235 /
19.12.2008

№ 3236 /
30.12.2008

№ 3237 /
27.01.2009

№ 3238 /
04.02.2009

629

630

209

631

632

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Сливница" №15, ет.1 кв.
УПИ:

Обект 03928.507.79.1.1 /нула три девет две осем точка
петстотин и седем точка седемдесет и девет точка едно точка
едно/ по кадастралната карта на гр. Берковица, със застроена
площ 177,97 /сто седемдесет и седем цяло и деветдесет и
седем стотни/ кв.м, състоящ се от едно помещение, първи
Правно основание:Имотът се
етаж от сграда (жил. блок №1) 03928.507.79.1 /нула три девет 17330(седемнадесе управлява от Регионална
две осем точка петстотин и седем точка седемдесет и девет
т хиляди триста и дирекция по горите - Берковица
точка едно/, конструкция – ППП, построена 1980 г.
т)
към Държавна агенция по горите.

Частна

Обект 48489.11.429.3.21 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка единадесет точка
четиристотин двадесет и девет точка три точка двадесет и
едно/ по кадастралната карта на гр. Монтана, представляващ
апартамент № 21 /двадесет и едно/ със ЗП- 50,87 /петдесет
цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м, на седми етаж в жил.
блок – сграда с идентификатор 48489.11.429.3 /четиридесет и
осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка
единадесет точка четиристотин двадесет и девет точка три/,
Монтана / Монтана /
конструкция – МсбЖ, етажност – 8 /осем/ ет., построена 1979
гр.Монтана / Адрес: ул.
г., ведно с принадлежащото му мазе с площ 5 /пет/ кв.м, както
"Юлиус Ирасек" №16, ет. 7, и съответните ид. части от общите части на сградата и от
ап. 21 кв. УПИ:
правото на строеж.
Имот с идентификатор 48489.7.100 /четиридесет и осем
хиляди четиристотин осемдесет и девет точка седем точка
сто/ с площ 3312 /три хиляди триста и дванадесет/ кв.м, по
Монтана / Монтана /
кадастралната карта на гр. Монтана, одобрена със заповед №
гр.Монтана / Адрес: кв.
РД-18-29/05.04.2006 на изпълнителния директор на АК,
УПИ:
представляващ застроен терен.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 12961.424.241 /дванадесет
хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и четири точка двеста четиридесет и едно/ по
кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 2 011 /две хиляди
и единадесет/ кв.м и построената в имота сграда с
идентификатор 12961.424.241.1 /дванадесет хиляди
деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и
четири точка двеста четиридесет и едно точка едно/ със
Правно основание:Имотът се
Монтана / Вършец /
застроена площ 196 /сто деветдесет и шест/ кв.м, етажност – 2 83325.6(осемдесет управлява от Регионална
гр.Вършец / Адрес: ул.
/два/ ет. и мазе с площ 99,80 /деветдесет и девет цяло и
и три хиляди
дирекция по горите - Берковица
"Република" №95 кв. УПИ: осемдесет стотни/ кв.м, конструкция - МЖ, построена 1945 г. триста )
към Държавна агенция по горите.

Частна

1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот с
идентификатор 03928.509.160 (нула три девет две осем точка
петстотин и девет точка сто и шестдесет) по кадастралната
карта на гр. Берковица, целият с площ 730 (седемстотин и
тридесет) кв.м, ведно със самостоятелен обект с
идентификатор 03928.509.160.1.1 (нула три девет две осем
точка петстотин и девет точка сто и шестдесет точка едно
точка едно), представляващ жилище със застроена площ 64
(шестдесет и четири) кв.м, състоящо се от спалня, кухня,
Монтана / Берковица /
дневна, антре и санитарен възел, на първия етаж от
гр.Берковица / Адрес: ул.
построената в имота двуетажна жилищна сграда с
4628.4(четири
"Кирил и Методий" №63 кв. идентификатор 03928.509.160.1 (нула три девет две осем
хиляди шестстотин
УПИ:
точка петстотин и девет точка сто и шестдесет точка едно).
двад)

Частна

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
16024.8(шестнадес железопътния транспорт, за
ет хиляди и
нуждите на Железопътна секция
двадесет )
Враца.

Правно основание:На основание
76507.2(седемдесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
и шест хиляди
управлява от областния
петст)
управител на област Монтана

Правно основание:На основание
НА за покупко-продажба на
недвижим имот № 389, том ІІ,
рег. №2841, дело №398/2005 г.,
вписан в Служба по вписванията Берковица: вх. рег.
№765/22.06.2005 г., Акт №81,
том ІІІ, дело №538/2005 г., парт
2974, том 4946, имотът се
управлява от Регионална
дирекция по горите - гр.
Берковица към Държавна агенция
по горите.

Заповед № ДС-158-/7/ /
Дата:22.12.2015 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3239 /
16.02.2009

№ 3240 /
27.02.2009

№ 3241 /
13.04.2009

№ 3242 /
13.04.2009

№ 3243 /
13.04.2009

№ 3245 /
17.04.2009

№ 3244 /
17.04.2009

633

634

635

636

637

638

154

Частна

Застроен терен, представляващ ПИ №1231 /хиляда двеста
тридесет и едно/ с площ 41800 /четиридесет и една хиляди и
осемстотин/ кв.м, за който е отреден УПИ І-1231 /първи хиляда двеста тридесет и едно/ с неприложена регулация, в
кв. 149 /сто четиридесет и девет/ по плана на с. Медковец.
Имотът попада и в: УПИ І-1828 /първи - хиляда осемстотин
двадесет и осем/ в кв. 148 /сто четиридесет и осем/, улица с
ОК348в-ОК348а, УПИ ІІІ-1821 /трети - хиляда осемстотин
двадесет и едно/, УПИ ІV-1822 /четвърти - хиляда осемстотин
Монтана / Медковец /
двадесет и две/ и УПИ ІХ-1827 /девети - хиляда осемстотин
с.Медковец / Адрес: кв. 148 двадесет и седем/, всички в кв. 148 /сто четиридесет и осем/
и 149 УПИ:
по плана на с. Медковец, като регулацията не е приложена.
ПИ №312 /триста и дванадесет/ с площ 1 413 /хиляда
четиристотин и тринадесет/ кв.м, за който са отредени УПИ І312 /първи - триста и дванадесет/ и УПИ ІІ-312 /втори Монтана / Бойчиновци /
триста и дванадесет/ с неприложена улична и дворищна
с.Владимирово / Адрес: кв. регулация, в кв. 53 /петдесет и три/ по плана на с.
53 УПИ:
Владимирово, представляващ застроен терен.
Поземлен имот с идентификатор 03928.42.113 /нула три девет
две осем точка четиридесет и две точка сто и тринадесет/ с
площ 812 /осемстотин и дванадесет/ кв.м по кадастралната
Монтана / Берковица /
карта на гр. Берковица, одобрена със заповед РД-18гр.Берковица / Адрес: кв.
84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
УПИ:
представляващ застроен терен

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Монтана / Бойчиновци /
Сграда АТЦ със застроена площ 205 /двеста и пет/ кв.м,
18761.2(осемнадес предприятие, образувано на
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. етажност - 2 /два/, конструкция - МЖ, година на построяване - ет хиляди
основание Закона за
45 УПИ: ІІІ
1975.
седемстотин)
железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Частна

Частна

Сграда ОИ със застроена площ 168 /сто шестдесет и осем/
Монтана / Бойчиновци /
кв.м,
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. етажност - 1 /един/, конструкция - МЖ, година на
45 УПИ: ІІІ
построяване - 1974 г.

153678(сто
петдесет и три
хиляди шест)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
4848.6(четири
чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
хиляди осемстотин управлява от областния
четир)
управител на област Монтана.
Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
3332.4(три хиляди държавната собственост, имотът
триста тридесет и се управлява от областния
д)
управител на област Монтана

7272.9(седем
хиляди двеста
седемдесет)

Публична

Монтана / Бойчиновци /
с.Мърчево / Адрес: кв. 48
УПИ: І

Сграда трафопост със застроена площ 9 /девет/ кв.м, етажност 170.8(сто и
- 1 /един/, конструкция - МЖ, година на построяване - 1984 г. седемдесет лева и
80 ст.)

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.511.603.1.2
/нула три девет две осем точка петстотин и единадесет точка
шестстотин и три точка едно точка две/ по кадастралната
карта на гр. Берковица, със застроена площ 564 /петстотин
Монтана / Берковица /
шестдесет и четити/ кв.м, на първия етаж в сграда №1/едно/,
гр.Берковица / Адрес: пл.
разположена в поземлен имот с идентификатор
116282(сто и
"Берковска комуна", ет. 1 кв. 03928.511.603.1.2 /нула три девет две осем точка петстотин и шестнадесет
УПИ:
единадесет точка шестстотин и три/.
хиляди двест)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
правосъдието - Районен съд гр.
Берковица.

Заповед № РД 08177 /
Дата:01.7.2009 г. изцяло отписан

№ 3246 /
17.04.2009

№ 3247 /
28.04.2009

№ 3250 /
01.07.2009

№ 3249 /
01.07.2009

№ 3251 /
08.07.2009

№ 3252 /
30.10.2009

№ 3253 /
30.10.2009

639

640

642

641

643

644

645

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.514.41 (нула три девет
две осем точка петстотин и четиринадесет точка четиридесет
Правно основание:На основание
Монтана / Берковица /
и едно) по кадастралната карта на гр. Берковица, целият с
12420.7(дванадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
гр.Берковица / Адрес:
площ 2 654 (две хиляди шестстотин петдесет и четири) кв.м, хиляди
управлява от Областния
Промишлена зона кв. УПИ: представляващ застроен терен.
четиристотин)
управител на област Монтана.

Заповед № РД 08199 /
Дата:28.7.2009 г. изцяло отписан

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв. 146
УПИ:

Помощно училище - интернат "Елин Пелин"
Поземлен имот № 203 /двеста и три/в кв. 146 /сто четиридесет
и шести/ с площ 10 700 /десет хиляди и седемстотин/ кв.м и
построените в него сгради:
1. Училищна сграда със ЗП 712 /седемстотин и дванадесет/
кв.м и РЗП 2136 /две хиляди сто тридесет и шест/ кв.м,
построена през 1938 г.,конструкция - МС;
2. Сграда - физкултурен салон и спални помещения със ЗП
551 /петстотин петдесет и един/ кв.м на един етаж, построена
през 1980 г., конструкция - МС;
3. Сграда с три гаражни клетки със ЗП 104 /сто и четири/
кв.м на един етаж, построена през 1975 г., конструкция - МС;
4. Сграда - склад със ЗП 81 /осемдесет и един/ кв.м на един
етаж, построена през 1975 г., конструкция - МС;
5. Сграда за резервоари за нафта със ЗП 18 /осемнадесет/ кв.м,
на един етаж, построена през 1978 г., конструкция - МС;
6. Помощна сграда със ЗП 52 /петдесет и два/ кв.м на един
етаж, построена 1968 г., конструкция - МС;
7. Сграда /водоем/ със ЗП 3 кв.м, построена през 1968 г.,
138593(сто
конструкция - МС
тридесет и осем
хиляди пет)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
образованието и науката

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: в
местността "Петрохан" кв.
УПИ:

Поземлен имот № 081045 /нула осем едно нула четири пет/ с
площ 2 134 /две хиляди сто тридесет и четири/кв.м, в
землището на с. Бързия с ЕКАТТЕ 07510, община Берковица,
за който е отреден УПИ І /първи/, №081045 /нула осем едно
нула четири пет/ - "За жилищни нужди" по одобрения със
заповед № РД-15-183/03.05.2007 г. на кмета на община
5189.9(пет хиляди
Берковица подробен устройствен план, представляващ
сто осемдесет и
застроен терен.
дев)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана

Заповед № ДС-1412 /
Дата:25.1.2012 г. изцяло отписан

Частна

Поземлен имот № 111012 /едно едно едно нула едно две/ с
площ 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м, в землището на с.
Бързия с ЕКАТТЕ 07510, община Берковица, за който е
Монтана / Берковица /
образуван УПИ І /първи/-111012 /едно едно едно нула едно
с.Бързия / Адрес: в
две/, отреден "За жилищни нужди" по одобрения със заповед 2091.5(две хиляди
местността "Мало равнище" № РД-15-213/17.05.2007 г. на кмета на община Берковица
и деветдесет и
кв. УПИ:
подробен устройствен план, представляващ застроен терен.
един)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана

Заповед № ДС-1413 /
Дата:25.1.2012 г. изцяло отписан

Публична

Сграда с идентификатор 03928.514.45.3 /нула три девет две
осем точка петстотин и четиринадесет точка четиридесет и
пет точка три/ по кадастралната карта на гр. Берковица,
одобрена със Заповед №РД-18-84/09.09.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, представляваща
трафопост със застроена площ 42,25 /четиридесет и две цяло
и двадесет и пет стотни/ кв.м, етажност - 1 /един/,
конструкция - масивна, година на построяване - 1981 г.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
2508.5(две хиляди предприятие, образувано на
петстотин и осем основание Закона за
ле)
железопътния транспорт.

Публична

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Хаджи Петър Илиев" кв.
УПИ:

Частна

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
Монтана / Лом / с.Трайково УПИ ХV-605 /петнадесети – шестстотин и пет/ с площ 540
2554.2(две хиляди държавната собственост, имотът
/ Адрес: кв. 43 УПИ: ХV/петстотин и четиридесет/ кв.м в кв. 43 /четиридесет и трети/, петстотин петдесет се управлява от областния
605
по плана на с. Трайково, представляващ застроен терен.
)
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност "Под
казармата" кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.129.2 /четиридесет и
четири хиляди двеста тридесет и осем точка сто двадесет и
девет точка две/ с площ 21 921 /двадесет и една хиляди
деветстотин двадесет и един/ кв.м.

Правно основание: Имотът се
управлява от Министерство на
71024(седемдесет и отбраната, съгласно Решение на
една хиляди дваде) МС №417/29.05.2009 г.

Заповед № ДС-1712(15) /
Акт № 3257 /
Дата:20.12.2012 г. Дата: 26.11.2009 г. изцяло отписан

№ 3254 /
11.11.2009

№ 3255 /
12.11.2009

№ 3256 /
26.11.2009

№ 3258 /
09.12.2009

№ 3259 /
15.12.2009

646

647

648

649

650

Частна

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
Монтана / Монтана /
Урегулиран поземлен имот V/пети/ с площ 870 /осемстотин и 2192.4(две хиляди държавната собственост, имотът
с.Клисурица / Адрес: кв. 45 седемдесет/ кв.м в кв. 45 /четиридесет и пети/ по плана на с. сто деветдесет и
се управлява от областния
УПИ: V
Клисурица, представляващ застроен терен.
дв)
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: в местността "Край
Дунава" кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.222.1 /четиридесет и
четири хиляди двеста тридесет и осем точка двеста двадесет и
две точка едно/ с площ 27 279 /двадесет и седем хиляди
двеста седемдесет и девет/ кв.м по кадастралната карта на
град Лом и построените в имота сгради, изпълнени на фаза
"Груб строеж", както следва:
1. Едноетажна сграда с идентификатор 44238.222.1.1
/четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка
двеста двадесет и две точка едно точка едно/ със застроена
площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м;
2. Едноетажна сграда с идентификатор 44238.222.1.2
Правно основание: Имотът се
/четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка
63849.2(шестдесет управлява от Министерство на
двеста двадесет и две точка едно точка две/ със застроена
и три хиляди
отбраната, съгласно Решение на
площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м.
осемсто)
МС №417/29.05.2009 г.

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.6.59.1.6
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка петдесет и девет точка едно точка шест/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, със застроена площ 47,28
/четиридесет и седем цяло и двадесет и осем/ кв.м, находящ се
Монтана / Монтана /
в сграда с идентификатор 48489.6.59.1 /четиридесет и осем
гр.Монтана / Адрес: бул.
хиляди четиристотин осемдесет и девет точка шест точка
8987.9(осем хиляди
"Александър Стамболийски" петдесет и девет точка едно/, конструкция - МЖ, етажност - 1 деветстотин
№37, ет. 1 кв. УПИ:
/един/, година на построяване - 1922 г.
осемде)

Правно основание:Със заповед №
РД 41-54 от 27.06.2007 г. на
Министъра на земеделието и
горите имотът е предоставен за
управление на Изпълнителна
агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол.

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.6.59.1.7
/четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет
точка шест точка петдесет и девет точка едно точка седем/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, със застроена площ 36,51
/тридесет и шест цяло и петдесет и един/ кв.м, находящ се в
Монтана / Монтана /
сграда с идентификатор 48489.6.59.1 /четиридесет и осем
гр.Монтана / Адрес: бул.
хиляди четиристотин осемдесет и девет точка шест точка
"Александър Стамболийски" петдесет и девет точка едно/, конструкция - МЖ, етажност – 1
№37, ет. 1 кв. УПИ:
/един/, година на построяване - 1922 г.

Правно основание:Със Заповед №
РД 41-54 от 27.06.2007 г. на
Министъра на земеделието и
горите, имотът е предоставен за
управление на Изпълнителна
агенция „Борба с градушките”.

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Извора" №1 кв. УПИ:

6940.5(шест
хиляди
деветстотин и
чети)

Поземлен имот с идентификатор 48489.8.31 /четиридесет и
осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка осем
точка тридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Монтана,
с площ 3 070 /три хиляди и седемдесет/ кв.м и построени в
него сгради, както следва:
1. Сграда с идентификатор 48489.8.31.3 /четиридесет и осем
хиляди четиристотин осемдесет и девет точка осем точка
тридесет и едно точка три/ със застроена площ 298 /двеста
деветдесет и осем/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция масивна;
2. Гараж с идентификатор 48489.8.31.4 /четиридесет и осем
хиляди четиристотин осемдесет и девет точка осем точка
тридесет и едно точка четири/ със застроена площ 18
/осемнадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция масивна;
3. Гараж с идентификатор 48489.8.31.5 /четиридесет и осем
хиляди четиристотин осемдесет и девет точка осем точка
тридесет и едно точка пет/ със застроена площ 18
/осемнадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция масивна;
4. Сграда с идентификатор 48489.8.31.6 /четиридесет и осем
хиляди четиристотин осемдесет и девет точка осем точка
тридесет и едно точка шест/ със застроена площ 19
156698(сто
/деветнадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция петдесет и шест
масивна.
хиляди шес)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

№ 3260 /
14.04.2010

№ 3261 /
14.04.2010

№ 3262 /
14.04.2010

№ 3263 /
14.04.2010

№ 3265 /
14.04.2010

№ 3264 /
14.04.2010

№ 3266 /
14.04.2010

№ 3267 /
14.04.2010

№ 3268 /
14.04.2010

651

652

653

654

656

655

657

658

659

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
23893.4(двадесет и разпореждането с имота се
три хиляди
извършва от министъра на
осемстот)
земеделието и храните.

Частна

Имот №273003 /две седем три нула нула три/ с площ 12 642
Монтана / Монтана /
/дванадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ кв.м в
с.Клисурица / Адрес: в
землището на с. Клисурица, представляващ прилежащ терен
местността "Дола" кв. УПИ: към силажовместилище и навес за машини.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
Имот №273004 /две седем три нула нула четири/ с площ 4081 7713.1(седем
разпореждането с имота се
с.Клисурица / Адрес:
/четири хиляди осемдесет и един/ кв. м в землището на с.
хиляди
извършва от министъра на
местността "Дола" кв. УПИ: Клисурица, представляващ прилежащ терен към телчарник
седемстотин и три) земеделието и храните

Частна

6904.2(шест
Монтана / Монтана /
Имот №273005 /две седем три нула нула пет/ с площ 3653
хиляди
с.Клисурица / Адрес: в
/три хиляди шестстотин петдесет и три/ кв.м в землището на деветстотин и
местността "Дола" кв. УПИ: с. Клисурица, представляващ прилежащ терен към телчарник. чети)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
Имот №273006 /две седем три нула нула шест/ с площ 5 790 10943.1(десет
разпореждането с имота се
с.Клисурица / Адрес: в
/пет хиляди седемстотин и деветдесет/ кв. м в землището на с. хиляди
извършва от министъра на
местността "Дола" кв. УПИ: Клисурица, представляващ прилежащ терен към хамбар.
деветстотин четир) земеделието и храните

Заповед № ДС-1427-(2) /
Дата:06.08.2013 изцяло отписан

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот №273008 /две седем три нула нула осем/ с площ 2 452
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
/две хиляди четиристотин петдесет и два/ кв. м в землището 4634.3(четири
разпореждането с имота се
с.Клисурица / Адрес: в
на с. Клисурица, представляващ прилежащ терен към навес за хиляди шестстотин извършва от министъра на
местността "Дола" кв. УПИ: селскостопански инвентар.
триде)
земеделието и храните

Заповед № ДС-1418 /
Дата:02.2.2012 г. изцяло отписан

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот №273007 /две седем три нула нула седем/ с площ 12929
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
/дванадесет хиляди деветстотин двадесет и девет/ кв.м в
24435.8(двадесет и разпореждането с имота се
с.Клисурица / Адрес: в
землището на с. Клисурица, представляващ прилежащ терен четири хиляди
извършва от министъра на
местността "Дола" кв. УПИ: към краварник.
четир)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Частна

Частна

Имот №273009 /две седем три нула нула девет/ с площ 4 848
Монтана / Монтана /
/четири хиляди осемстотин четиридесет и осем/ кв. м в
с.Клисурица / Адрес: в
землището на с. Клисурица, представляващ прилежащ терен
местността "Дола" кв. УПИ: към гараж.

9162.7(девет
хиляди сто
шестдесет и д)

Имот №273010 /две седем три нула едно нула/ с площ 7 134
Монтана / Монтана /
/седем хиляди сто тридесет и четири/ кв. м в землището на с.
с.Клисурица / Адрес: в
Клисурица, представляващ свободен терен, негоден за
местността "Дола" кв. УПИ: земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
13483.3(тринадесет разпореждането с имота се
хиляди
извършва от министъра на
четиристотин)
земеделието и храните.

Имот №273011 /две седем три нула едно едно/ с площ 3 205
Монтана / Монтана /
/три хиляди двеста и пет/ кв. м в землището на с. Клисурица,
с.Клисурица / Адрес:
представляващ прилежащ терен към склад, дърводелна и
местността "Дола" кв. УПИ: ГСМ.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните

6057.4(шест
хиляди петдесет и
седем л)

Заповед № ДС-1419 /
Дата:02.2.2012 г. изцяло отписан

№ 3270 /
14.04.2010

№ 3269 /
14.04.2010

№ 3271 /
28.04.2010

№ 3272 /
03.05.2010

№ 3273 /
27.05.2010

№ 3274 /
25.06.2010

№ 3275 /
28.06.2010

661

660

662

626

475

465

535

Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Имот №273013 /две седем три нула едно три/ с площ 5442
/пет хиляди четиристотин четиридесет и два/ кв.м в
Монтана / Монтана /
землището на с. Клисурица, представляващ свободен терен,
с.Клисурица / Адрес: в
негоден за земеделско ползване и неподлежащ на
местността "Дола" кв. УПИ: възстановяване.

10285.4(десет
хиляди двеста
осемдесет )

Монтана / Монтана /
Имот №273012 /две седем три нула едно две/ с площ 1375
с.Клисурица / Адрес: в
/хиляда триста седемдесет и пет/ кв.м в землището на с.
местността "Дола" кв. УПИ: Клисурица, представляващ прилежащ терен към КПП.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2598.7(две хиляди разпореждането с имота се
петстотин
извършва от министъра на
деветдесе)
земеделието и храните.
Правно основание:На основание
Решение № 730 от 23.10.2006 г.
на Министерския съвет, имотът
се управлява от Изпълнителна
11757.2(единадесет агенция по горите към
хиляди
Министерство на земеделието и
седемстотин )
храните

Публична

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ж.к.
"Изгрев" кв. УПИ:

1. Имот №226006 /две две шест нула нула шест/ с площ 3 190
/три хиляди сто деветдесет/ кв.м в землището на с. Бързия,
представляващ дворно място. Имотът попада в отдел 120 /сто
и двадесет/, подотдел 1 /едно/;
2. Сграда със застроена площ 181 /сто осемдесет и един/ кв. м,
етажност - 1 /един/, конструкция - МС.
Масивна сграда с идентификатор 03928.513.283.6 /нула три
девет две осем точка петстотин и тринадесет точка двеста
осемдесет и три точка шест/, със застроена площ 522
/петстотин двадесет и два/ кв.м, РЗП - 1 566 /хиляда
петстотин шестдесет и шест/ кв.м, етажност - 3 /три/ ет. и
таван /подпокривно пространство/ - 522 /петстотин двадесет и
два/ кв.м, година на построяване - 1964 г.

Частна

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес: ул. "Д.
Благоев" №10 кв. 53 УПИ:
ХХІІ-502

УПИ ХХІІ-502 с площ 1230 /хиляда двеста и тридесет/ кв.м в
кв. 53 /петдесет и трети/ по плана на гр. Брусарци, ведно с
Правно основание:На основание
построената в него сграда склад със застроена площ 420
18499.7(осемнадес чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
/четиристотин и двадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/ етаж,
ет хиляди
управлява от Областния
конструкция - МС, година на построяване - 1935 г.
четиристоти)
управител на област Монтана.

Публична

Частна

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: в
местността "Петрохан" кв.
УПИ:

1151,81/1415 /хиляда сто петдесет и едно цяло и осемдесет и
една върху хиляда четиристотин и петнадесет/ или 0,814 /нула
цяло осемстотин и четиринадесет хилядни/ идеални части от
Монтана / Берковица /
поземлен имот с идентификатор 03928.511.562 /нула три
гр.Берковица / Адрес: ул.
девет две осем точка петстотин и единадесет точка петстотин
"Георги Сава Раковски" кв. шестдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Берковица,
УПИ:
целият с площ 1515 /хиляда петстотин и петнадесет/ кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 03928.514.117 /нула три
Монтана / Берковица /
девет две осем точка петстотин и четиринадесет точка сто и
гр.Берковица / Адрес: ул.
седемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Берковица,
"Александровска" № 102 кв. представляващ застроен терен с обща площ 911 /деветстотин
УПИ:
и единадесет/ кв.м.

Правно основание:Имотът се
управлява от Държавна агенция
270143(двеста и
"Държавен резерв и
седемдесет хиляди военновременни запаси" към
сто)
Министерски съвет.

Правно основание:На основание
14367(четиринадес чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
ет хиляди триста
управлява от областния
ше)
управител на област Монтана.
Правно основание:На основание
4737.2(четири
чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
хиляди
управлява от областния
седемстотин трид) управител на област Монтана.

Акт № 3664 /
Дата: 14.03.2014

Заповед № ДС-142-/1/ /
Дата:20.1.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Заповед № ДС-183-(11) /
Дата:27.11.2017 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3279 /
13.07.2010

№ 3277 /
13.07.2010

№ 3276 /
13.07.2010

№ 3278 /
13.07.2010

№ 3281 /
03.08.2010

№ 3282 /
05.08.2010

664

485

663

285

83

270

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: ул.
"Република" №108 кв.
УПИ:

54/100 (петдесет и четири стотни) идеални части от ПИ с
идентификатор 12961.424.115 (дванадесет хиляди
деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и
четири точка сто и петнадесет) по кадастралната карта на гр.
Вършец, целият с площ 656 (шестстотин петдесет и шест)
кв.м, както и 54/100 (петдесет и четири стотни) идеални части
от построените в имота 2 бр. сгради, както следва:
1. Сграда с идентификатор 12961.424.115.1 (дванадесет
хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и четири точка сто и петнадесет точка едно)със
застроена площ 215 (двеста и петнадесет) кв.м, РЗП - 449
(четиристотин четиридесет и девет) кв.м, етажност - 2 (два)
ет. и подземен етаж с обща застроена площ 215 (двеста и
петнадесет) кв.м, конструкция - МЖ, година на построяване 1981 г.
2. Сграда с идентификатор 12961.424.115.2 (дванадесет
хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и четири точка сто и петнадесет точка две),
представляваща постройка на допълващо застрояване със
застроена площ 13(тринадесет) кв.м, етажност 1 (един),
конструкция - МЖ, година на построяване 1981 г.
Поземлен имот с идентификатор 44238.505.4089 /четири
четири две три осем точка пет нула пет точка четири нула
осем девет/ по кадастралната карта на град Лом,
представляващ застроен терен с обща площ 4868 /четири
хиляди осемстотин шестдесет и осем/ кв. м.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
59117.5(петдесет и държавната собственост, имотът
девет сто и
се управлява от областния
седемна)
управител на област Монтана.
Правно основание:На основание
83277.8(осемдесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
и три хиляди
управлява от областния
двеста )
управител на област Монтана

Частна

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

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Монтана / Монтана /
Имот №322001 /три две две нула нула един/ с площ 2 257 /две
стопанисването, управлението и
с.Долна Вереница / Адрес: в хиляди двеста петдесет и седем/ кв.м в землището на с. Долна 4495.9(четири
разпореждането с имота се
местността "Костин дол" кв. Вереница, община Монтана, представляващ прилежащ терен хиляди
извършва от министъра на
УПИ:
към овчарник.
четиристотин дев) земеделието и храните.
1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот с
идентификатор 44238.507.163 /четири четири две три осем
точка пет нула седем точка едно шест три/ по кадастралната
карта на град Лом, целият с площ 2165 /две хиляди сто
шестдесет и пет/ кв. м, представляващ застроен терен.

Частна

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

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.1584.1.2
(четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка
петстотин и пет точка хиляда петстотин осемдесет и четири
точка едно точка две) по кадастралната карта на гр. Лом със
застроена площ 130 (сто и тридесет) кв.м, представляващ
втори етаж от сграда със самостоятелен вход, състоящ се от
входно антре, четири стаи и сервизни помещения, ведно с
принадлежащите му два броя тавански помещения с обща
застроена площ 130 (сто и тридесет) кв.м и два броя мазета с
обща застроена площ 56,18 (петдесет и шест цяло и
осемнадесет) кв.м., както и 3/5 (три пети) идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж.
Монтана / Лом / гр.Лом /
- Сградата е построена 1930 (хиляда девтстотин и тридесета)
Адрес: площад "Свобода" № г.
4 кв. УПИ:
- Конструкция - МЖ

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Княз Александър
Батенберг" № 3 кв. УПИ:

Заповед № ДС-092-(1) /
Дата:5.7.2016 г. ч.изцяло отписан

9344.2(девет
хиляди триста
четиридесе)

Заповед № ДС-1418-/2/ /
Дата:19.6.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
44110.4(четиридесе държавната собственост, имотът
т и четири хиляди се управлява от областния
ст)
управител на област Монтана.

Поземлен имот 48489.11.568 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка единадесет точка
Правно основание:На основание
петстотин шестдесет и осем/ по кадастралната карта на гр.
11607.8(единадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
Монтана, представляващ незастроен терен с площ 335 /триста хиляди шестстотин управлява от областния
тридесет и пет/ кв.м.
и)
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-147-/2/ /
Дата:20.3.2015 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3283 /
13.08.2010

№ 3285 /
07.09.2010

№ 3284 /
14.09.2010

№ 3286 /
17.09.2010

№ 3289 /
01.10.2010

№ 3287 /
01.10.2010

№ 3288 /
01.10.2010

№ 3291 /
20.10.2010

№ 3290 /
20.10.2010

№ 3292 /
11.11.2010

№ 3294 /
16.11.2010

665

667

666

668

671

669

670

673

672

674

675

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 2-4 кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Извора" кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 48489.6.88 /четиридесет и
осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка шест
точка осемдесет и осем/ по кадастралната карта на гр.
Монтана, представляващ застроен терен с обща площ 107 889
/сто и седем хиляди осемстотин осемдесет и девет/ кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 03928.54.33 /нула три девет
две осем точка петдесет и четири точка тридесет и три/,
находящ се в землището на гр. Берковица, местността
"Извора", с площ 332 /триста тридесет и два/ кв.м, попадащ в
отдел 170 /сто и седемдесет/, подотдел "1" /едно/ по ЛУП от
2009 г.

1.942e+006(един
милион
деветстотин
четири)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
947.9(деветстотин имотът се управлява от
четиридесет и седе) Изпълнителна агенция по горите.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.168.17 /нула три девет
две осем точка сто шестдесет и осем точка седемнадесет/,
Монтана / Берковица /
находящ се в землището на гр. Берковица, местността
гр.Берковица / Адрес:
"Пресечен камък", с площ 1 015 /хиляда и петнадесет/ кв.м,
местността "Пресечен
попадащ в отдел 136 /сто и тридесет и шест/, подотдел "4"
камък" кв. УПИ:
/четири/ по ЛУП от 2009 г.
Поземлен имот № 220049 /две две нула нула четири девет/ с
Монтана / Георги Дамяново площ 26 /двадесет и шест/ кв.м, находящ се в землището на с.
/ с.Говежда / Адрес: в
Говежда, местността "Липинско лице", попадащ в част от
местността "Липинско лице" отдел 147 /сто четиридесет и седем/, подотдел "н" по ЛУП от
кв. УПИ:
2008 г.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: ул.
"Георги Трайков" № 30 кв.
101 УПИ: І

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
Урегулиран поземлен имот І /първи/ с площ 3790 /три хиляди 8641.2(осем хиляди държавната собственост, имотът
седемстотин и деветдесет/ кв. м в кв. 101 /сто и едно/ по плана шестстотин
се управлява от областния
на с. Смирненски, представляващ застроен терен.
четирид)
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: ул.
"Георги Трайков" № 28 кв.
101 УПИ: ІІІ

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ с площ 1680 /хиляда
шестстотин и осемдесет/ кв. м в кв. 101 /сто и едно/ по плана
на с. Смирненски, община Брусарци, представляващ
незастроен терен.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: ул.
"Георги Трайков" № 26 кв.
101 УПИ: ІV

7/10 /седем върху десет/ идеални части от урегулиран
поземлен имот ІV /четвърти/, целият с площ 30 /тридесет/ кв.
м в кв. 101 /сто и едно/ по плана на с. Смирненски,
46.3(четиридесет и
представляващ застроен терен.
шест лева и трид)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

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

Имот с идентификатор 81390.8.499 /осем едно три девет нула
точка осем точка четири девет девет/ с площ 52533 /петдесет 114984(сто и
и две хиляди петстотин тридесет и три/ кв. м по кадастралната четиринадесет
карта на гр. Чипровци, представляващ застроен терен.
хиляди дев)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-1446 /
Дата:02.7.2012 г. изцяло отписан

Частна

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: в
местността "Рупски дол" кв.
УПИ:

Имот с идентификатор 81390.59.155 /осем едно три девет
нула точка пет девет точка едно пет пет/ с площ 3049 /три
хиляди четиридесет и девет/ кв.м по кадастралната карта на
град Чипровци, представляващ застроен терен.

6673(шест хиляди
шестстотин
седемде)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-158-/14/ /
Дата:31.8.2017 г.
ч.- изцяло отписан

Частна

Монтана / Берковица /
с.Черешовица / Адрес: кв.
20 УПИ:

Поземлен имот № 149 /сто четиридесет и девет/ с площ 858
/осемстотин петдесет и осем/ кв.м в кв. 20 /двадесет/ по плана 1350.8(хиляда
на с. Черещовица, представляващ прилежащ терен към
триста и петдесет
масивна стопанска сграда.
лева )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул. "Д-р
Иван Каменов" № 6 кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 48489.6.364 /четири осем
четири осем девет точка шест точка три шест четири/ по
36036(тридесет и
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 2002 /две хиляди шест хиляди и
и два/ кв.м, представляващ застроен терен.
триде)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

93.8(деветдесет и
три лева и 80 ст.)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от
Изпълнителна агенция по горите.

3.1(три лева и
десет стотинки)

Правно основание:На основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
имотът се управлява от
Изпълнителна агенция по горите.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
3507.8(три хиляди държавната собственост, имотът
петстотин и седем се управлява от областния
л)
управител на област Монтана.

№ 3293 /
16.11.2010

№ 3295 /
22.11.2010

№ 3296 /
25.11.2010

675

676

221

Частна

1. Битова сграда с идентификатор 48489.6.364.1 /четири осем
четири осем девет точка шест точка три шест четири точка
едно/ със застроена площ 26 /двадесет и шест/ кв.м, етажност 1 /един/, конструкция - сглобяема, построена 1989 г.;
2. Сграда с идентификатор 48489.6.364.2 /четири осем четири
осем девет точка шест точка три шест четири точка две/ със
застроена площ 101 /сто и един/ кв.м, етажност - 1 /един/,
конструкция - сглобяема - стоманобетонова, построена 1989
г., състояща се от 3 /три/ гаража и работилница;
3. Сграда с идентификатор 48489.6.364.3 /четири осем четири
осем девет точка шест точка три шест четири точка три/ със
застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м, етажност 1 /един/,
конструкция - железобетон, построена 1989 г.,
представляваща гараж;
4. Сграда с идентификатор 48489.6.364.4 /четири осем четири
осем девет точка шест точка три шест четири точка четири/
със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м, етажност 1 /един/,
конструкция - железобетон, построена 1989 г.,
представляваща гараж;
5. Сграда с идентификатор 48489.6.364.5 /четири осем четири
Монтана / Монтана /
осем девет точка шест точка три шест четири точка пет/ със
гр.Монтана / Адрес: ул. "Д-р застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м, етажност 1 /един/,
38427.4(тридесет и
Иван Каменов" № 6 кв.
конструкция - железобетон, построена 1989 г.,
осем хиляди
УПИ:
представляваща гараж.
четирис)

Публична

Поземлен имот с идентификатор 48489.11.387 /четири осем
четири осем девет точка единадесет точка три осем седем/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 4 231 /четири
хиляди двеста тридесет и един/ кв.м и построената в него
сграда с идентификатор 48489.11.387.10 /четири осем четири
Правно основание:Имотът се
осем девет точка единадесет точка три осем седем точка
управлява от Дом за медикоМонтана / Монтана /
десет/ със застроена площ 1 133 /хиляда сто тридесет и три/
социални грижи за деца гр.Монтана / Адрес: ул. "22- кв.м, етажност - 2 /два/, конструкция - масивна, година на
1.19512e+006(един Монтана – лечебно заведение по
ри септември" № 46 кв.
построяване - 1973 г., предназначение: Заведение за социални милион сто
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
УПИ:
грижи.
деветдесет и п)
заведения.

Частна

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

Поземлен имот с идентификатор 12961.420.28 /едно две девет
шест едно точка четири две нула точка две осем/ с площ 299
/двеста деветдесет и девет/ кв.м, по кадастралната карта на гр.
Вършец.
2892.8(две хиляди
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
осемстотин
Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.
деветдес)

Правно основание:Имотът се
управлява от Регионална
инспекция по околната среда и
водите - Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-182-(9) /
Дата:26.06.2014 изцяло отписан

№ 3297 /
29.11.2010

№ 3298 /
14.12.2010

№ 3299 /
14.12.2010

№ 3300 /
14.12.2010

№ 3302 /
16.12.2010

169

270

194

559

36

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността "Расника" кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 48489.25.326 /четири осем
четири осем девет точка две пет точка три две шест/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 26122 /двадесет и
шест хиляди сто двадесет и два/ кв.м, ведно с построените в
него сгради:
1. Сграда, състояща се от едноетажно тяло с идентификатор
48489.25.326.1 /четири осем четири осем девет точка две пет
точка три две шест точка едно/ със застроена площ 284
/двеста осемдесет и четири/ кв.м и двуетажно тяло с
идентификатор 48489.25.326.2 /четири осем четири осем
девет точка две пет точка три две шест точка две/ със
застроена площ 380 /триста и осемдесет/ кв.м, конструкция МсбЖ, построена 1981 г., представляваща:
- първи етаж - зала за хранене,кухненски бокс, гардеробна,
кинокабина, заседателна зала, фоайе и зала за игри;
- втори етаж - 11 /единадесет/ бр. апартаменти;
2. Сграда, състояща се от две едноетажни тела с
идентификатори 48489.25.326.3 /четири осем четири осем
девет точка две пет точка три две шест точка три/ със
застроена площ 100 /сто/ кв.м и 48489.25.326.4 /четири осем
четири осем девет точка две пет точка три две шест точка
четири/ със застроена площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м.
Конструкция - масивна, година на построяване - 1981 г.
255364(двеста
Сградата представлява 4 /четири/ бр. гаражи, нафтово
петдесет и пет
стопанство и трафопост.
хиляди т)

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Петър Парчевич" № 3 кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местността "Млаката" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
местността "Странье" кв.
УПИ:

Застроен терен, представляващ 981,5/1069 (деветстотин
осемдесет и едно цяло и пет десети върху хиляда шестдесет и
девет) или 0,918 (нула цяло деветстотин и осемнадесет)
идеални части от ПИ с идентификатор 48489.11.566 (четири
осем четири осем девет точка едно едно точка пет шест шест)
по кадастралната карта на гр. Монтана, целият с площ 1069
(хиляда шестдесет и девет) кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 48489.2.480 /четири осем
четири осем девет точка две точка четири осем нула/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 3699 /три хиляди
шестстотин деветдесет и девет/ кв.м, представляващ
прогнозно поле.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Начин на трайно ползване: Нива.
Поземлен имот с идентификатор 81390.13.79 /осем едно три
девет нула точка едно три точка седем девет/ с площ 4852
/четири хиляди осемстотин петдесет и два/ кв.м по
кадастралната карта на гр. Чипровци, представляващ застроен
терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: в местността "Кури
гьол" кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.215.1 /четири четири
две три осем точка две едно пет точка едно/ с площ 49 837
/четиридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и седем/
кв.м., представляващ незастроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение.

Частна

Правно основание:С Решение №
471/23.11.1995 г. на
Министерския съвет за
изменение и допълнение на
Решение № 413/1992 г. на МС,
имотът е предоставен за
управление на Областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
17658(седемнадесе чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
т хиляди
управлява от областния
шестстотин)
управител на област Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална служба
684(шестстотин
за растителна защита към МЗХ –
осемдесет и четири Регионална служба за растителна
)
защита - Враца

Правно основание:На основание
9936.9(девет
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди
управлява от областния
деветстотин триде) управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
215296(двеста и
държавната собственост, имотът
петнадесет хиляди се управлява от областния
две)
управител на област Монтана.

№ 3301 /
16.12.2010

№ 3304 /
21.12.2010

№ 3303 /
21.12.2010

№ 3305 /
29.12.2010

№ 3306 /
18.01.2011

№ 3307 /
19.01.2011

№ 3308 /
03.02.2011

№ 3309 /
03.02.2011

№ 3310 /
03.02.2011

677

311

68

678

679

680

681

682

683

Публична

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: Пл.
"Жеравица" №3 кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Долна Кория"
кв. УПИ:

Частна

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

Частна

Монтана / Монтана /
с.Студено буче / Адрес:
местността "Говежди дол"
кв. УПИ:

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
48489.11.454.2.1 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка две точка едно/ със
застроена площ 400 /четири стотин/ кв.м по кадастралната
карта на град Монтана, находящ се на нулев етаж в сграда с
идентификатор 48489.11.454.2 /четири осем четири осем
девет точка едно едно точка четири пет четири точка две/.
Конструкция - МЖ, година на построяване - 1961 г.
Предназначение на самостоятелния обект: за обществено
хранене.

Ретранслаторен пункт - ПИ с идентификатор 03928.151.15
/нула три девет две осем точка едно пет едно точка едно пет/
по кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 827
/осемстотин двадесет и седем/ кв.м от ДГФ, попадащ в отдел
135 /сто тридесет и пет/, подотдел 10 /десет/ - дворно място
по ЛУП от 2009 г.
Поземлен имот с идентификатор 48489.10.592 /четири осем
четири осем девет точка едно нула точка пет девет две/ с
площ 1253 /хиляда двеста петдесет и три/ кв. м,
представляващ застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/.
Поземлен имот № 180018 /едно осем нула нула едно осем/ с
площ 36 800 /тридесет и шест хиляди и осемстотин/ кв.м в
землището на с. Студено буче, попадащ в част от отдел 343
/триста четиридесет и три/, подотдел 6 /шест/ по ЛУП от 2002
г.

283023(двеста
осемдесет и три
хиляди )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от Изпълнителна
агенция "Борба с градушките"
към Министъра на земеделието и
храните на основание Заповед №
160/07.03.1988 г. на Председателя
121.6(сто двадесет на Асоциация "Горско стопанство
и един лева и 60 ) и горска промишленост".
Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
39469.5(тридесет и държавната собственост имота се
девет хиляди
управлява от областния
четири)
управител на област Монтана
Правно основание:На основание
1292(хилияда
чл. 20, ал. 1 от Закона за горите,
двеста деветдесет и имотът се управлява от
дв)
Изпълнителна агенция по горите.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес:
местността "Ливагето" кв.
УПИ:

Имот № 000907 в землището на с. Бокиловци с площ 1080
/хиляда и осемдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен
към склад за фураж.

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес:
местност "Грамаге" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000011 в землището на с. Гаганица с площ 722
стопанисването, управлението и
/седемстотин двадесет и два/ кв. м, представляващ прилежащ
разпореждането с имота се
терен към битова сграда.
953(деветстотин
извършва от Министъра на
петдесет и три лев) земеделието и храните

1425.6(хилияда
четиристотин
двадесет )

Имот № 000636 в землището на с. Мадан с площ 5025 /пет
Монтана / Бойчиновци /
хиляди двадесет и пет/ кв.м, представляващ прилежащ терен
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: към метален навес.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
5306.4(пет хиляди разпореждането с имота се
триста и шест лева извършва от Министъра на
)
земеделието и храните.

Имот № 927023 в землището на с. Мадан с площ 8982 /осем
Монтана / Бойчиновци /
хиляди деветстотин осемдесет и два/ кв.м, представляващ
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
9485(девет хиляди разпореждането с имота се
четиристотин
извършва от Министъра на
осем)
земеделието и храните.

Монтана / Бойчиновци /
Имот № 927024 в землището на с. Мадан с площ 5619 /пет
с.Мадан / Адрес: местността хиляди шестстотин и деветнадесет/ кв.м, представляващ
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
5933.7(пет хиляди разпореждането с имота се
деветстотин
извършва от Министъра на
тридесе)
земеделието и храните.

Заповед № РД-1479 /
Дата:23.12.2011 г. изцяло отписан

№ 3316 /
03.02.2011

№ 3311 /
03.02.2011

№ 3312 /
03.02.2011

№ 3313 /
03.02.2011

№ 3314 /
03.02.2011

№ 3315 /
03.02.2011

№ 3317 /
03.02.2011

№ 3318 /
04.02.2011

№ 3319 /
04.02.2011

№ 3320 /
04.02.2011
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160

160

160

Монтана / Бойчиновци /
Имот № 927032 в землището на с. Мадан с площ 8033 /осем
с.Мадан / Адрес: местността хиляди тридесет и три/ кв.м, представляващ прилежащ терен
"Мерата" кв. УПИ:
към краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
8482.8(осем хиляди разпореждането с имота се
четиристотин
извършва от Министъра на
осемд)
земеделието и храните.

Монтана / Бойчиновци /
Имот № 927025 в землището на с. Мадан с площ 5008 /пет
с.Мадан / Адрес: местността хиляди и осем/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
"Мерата" кв. УПИ:
краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
5288.4(пет хиляди разпореждането с имота се
двеста осемдесет и извършва от Министъра на
)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Бойчиновци /
Имот № 927026 в землището на с. Мадан с площ 2852 /две
с.Мадан / Адрес: местността хиляди осемстотин петдесет и два/ кв.м, представляващ
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
3011.7(три хиляди разпореждането с имота се
и единадесет лева извършва от Министъра на
и)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Бойчиновци /
Имот № 927027 в землището на с. Мадан с площ 3198 /три
3377.1(три хиляди разпореждането с имота се
с.Мадан / Адрес: местността хиляди сто деветдесет и осем/ кв.м, представляващ прилежащ триста седемдесет извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
терен към краварник.
и)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Бойчиновци /
Имот № 927030 в землището на с. Мадан с площ 9330 /девет
с.Мадан / Адрес: местността хиляди триста и тридесет/ кв.м, представляващ прилежащ
"Мерата" кв. УПИ:
терен към овчарник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
9852.5(девет
разпореждането с имота се
хиляди осемстотин извършва от Министъра на
петдес)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Бойчиновци /
Имот № 927031 в землището на с. Мадан с площ 4395 /четири 4641.1(четири
разпореждането с имота се
с.Мадан / Адрес: местността хиляди триста деветдесет и пет/ кв.м, представляващ
хиляди шестстотин извършва от Министъра на
"Мерата" кв. УПИ:
прилежащ терен към доилна зала.
четир)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
Имот № 345019 в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ
местността "Козоровец" кв. 47593, с площ 3 252 /три хиляди двеста петдесет и два/ кв.м,
УПИ:
представляващ свободен стопански терен.

4995.1(четири
хиляди
деветстотин деве)

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 345020 в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ
47593, с площ 7 608 /седем хиляди шестстотин и осем/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът
11685.9(единадесет се стопанисва, управлява и
хиляди шестстотин разпорежда от Министъра на
о)
земеделието и горите.

Имот № 345021 в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ
47593, с площ 1 358 /хиляда триста петдесет и осем/ кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът
2085.9(две хиляди се стопанисва, управлява и
осемдесет и пет
разпорежда от Министъра на
лев)
земеделието и горите.

Имот № 345022 в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ
47593, с площ 3 857 /три хиляди осемстотин петдесет и
седем/ кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът
5924.4(пет хиляди се стопанисва, управлява и
деветстотин
разпорежда от Министъра на
двадесе)
земеделието и горите.

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: 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 № ДС-1445 -(1) /
Дата:25.6.2012 г. изцяло отписан

№ 3321 /
04.02.2011

№ 3322 /
15.02.2011

№ 3327 /
16.02.2011

№ 3328 /
16.02.2011

№ 3324 /
16.02.2011

№ 3325 /
16.02.2011

№ 3326 /
16.02.2011

№ 3329 /
16.02.2011

№ 3330 /
16.02.2011
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Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Поземлен имот с идентификатор 14773.555.4 по
Монтана / Георги Дамяново кадастралната карта на с. Георги Дамяново, с площ 2 390 /две 4129.9(четири
/ с.Георги Дамяново / Адрес: хиляди триста и деветдесет/ кв.м, представляващ прилежащ
хиляди сто
кв. УПИ:
терен към ВЕЦ.
двадесет и д)

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Имот № 345023 в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ
47593, с площ 5 268 /пет хиляди двеста шестдесет и осем/
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът
се стопанисва, управлява и
8091.6(осем хиляди разпорежда от Министъра на
деветдесет и един ) 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 № ДС-1478 /2/ /
Дата:16.11.2012 г. изцяло отписан

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Имот № 111007 в землището на с. Василовци, с площ 718
/седемстотин 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
1102.8(хилияда сто извършва от министъра на
и два лева и 80 ст) земеделието и храните.

Заповед № ДС-0615 / Дата:5.3.2019
г. ч.- изцяло
отписан

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 111008 в землището на с. Василовци, с площ 708
1087.5(хилияда
разпореждането с имота се
/седемстотин и осем/ кв.м, представляващ свободен стопански осемдесет и седем извършва от министъра на
терен.
лева)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-0616 / Дата:5.3.2019
г. ч.- изцяло
отписан

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Имот № 111003 в землището на с. Василовци, с площ 5167
/пет хиляди сто шестдесет и седем/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към МС-телчарник, площадка бетон - 2 бр.,
яма за тор, площадка асфалт.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
7936.5(седем
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от министъра на
деветстотин триде) земеделието и храните.

Заповед № ДС-1411-/2/ /
Дата:28.2.2013 г. изцяло отписан

Имот № 111005 в землището на с. Василовци, с площ 1447
/хиляда четиристотин четиридесет и седем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към площадка бетон.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2222.6(две хиляди разпореждането с имота се
двеста двадесет и извършва от министъра на
д)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-0613 / Дата:5.3.2019
г. ч.- изцяло
отписан

Имот № 111006 в землището на с. Василовци, с площ 1715
/хиляда седемстотин и петнадесет/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към МС - кантар и път асфалт.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2634.2(две хиляди разпореждането с имота се
шестстотин
извършва от министъра на
тридесет)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-0614 / Дата:5.3.2019
г. ч.- изцяло
отписан

Имот № 111010 в землището на с. Василовци, с площ 7991
/седем хиляди деветстотин деветдесет и един/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към МС-краварник,
площадка бетон и площадка асфалт - 2 бр.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
12274.2(дванадесет разпореждането с имота се
хиляди двеста
извършва от министъра на
седем)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1412-/2/ /
Дата:28.2.2013 г. 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 храните.

Заповед № ДС-069 / Дата:5.3.2019 г.
ч.- изцяло отписан

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Имот № 111011 в землището на с. Василовци, с площ 4 206
/четири хиляди двеста и шест/ кв.м, представляващ прилежащ
терен към МС-краварник, площадка бетон, площадка асфалт и
яма за тор.

6460.4(шест
хиляди
четиристотин и
шес)

№ 3323 /
16.02.2011

№ 3331 /
16.02.2011

№ 3335 /
22.02.2011

№ 3333 /
22.02.2011

№ 3334 /
22.02.2011

№ 3337 /
24.02.2011

№ 3340 /
24.02.2011

№ 3338 /
24.02.2011

№ 3339 /
24.02.2011

692

700

703

701

702

704

705

705

705

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 111002 в землището на с. Василовци, с площ 5479
стопанисването, управлението и
/пет хиляди четиристотин седемдесет и девет/ кв.м,
8415.7(осем хиляди разпореждането с имота се
представляващ прилежащ терен към цистерна, МС-телчарник, четиристотин
извършва от министъра на
площадка бетон - 2 бр., площадка асфалт.
петна)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1410-/2/ /
Дата:28.2.2013 г. изцяло отписан

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
12341.8(дванадесет разпореждането с имота се
хиляди триста
извършва от министъра на
четир)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-0610 / Дата:5.3.2019
г. ч.- изцяло
отписан

Частна

Поземлен имот № 090076 /нула девет нула нула седем шест/ в
Монтана / Берковица /
землището на с. Бързия, с площ 698 /шестстотин деветдесет и 1733.3(хиляда
с.Бързия / Адрес: местността осем/ кв.м, представляващ застроен терен. Начин на трайно
седемстотин
"Бучняк" кв. УПИ:
ползване: Др. селищна територия.
тридесет и )

Частна

Частна

Частна

Имот № 111012 в землището на с. Василовци, с площ 8 035
/осем хиляди тридесет и пет/ кв.м, представляващ прилежащ
терен към МС-краварник, площадка бетон - 3 бр., яма за тор,
МС-млекопункт и площадка асфалт - 2 бр.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Поземлен имот №000047 /нула нула нула нула четири седем/ с
стопанисването, управлението и
площ 18 997 /осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и
22200.7(двадесет и разпореждането с имота се
седем/ кв.м в землището на с. Смирненски, представляващ
две хиляди двеста извършва от министъра на
прилежащ терен към склад за зърнени храни.
л)
земеделието и храните.

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
22200.7(двадесет и разпореждането с имота се
две хиляди двеста извършва от министъра на
л)
земеделието и храните.

Поземлен имот №000050 /нула нула нула нула пет нула/ с
площ 18 997 /осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и
седем/ кв.м в землището на с. Смирненски, представляващ
прилежащ терен към овчарник.

Заповед № ДС-074-/2/ /
Дата:19.2.2018 г.
ч.- изцяло отписан

Частна

Монтана / Монтана /
Имот № 084026 в землището на с. Липен, с площ 6 670
с.Липен / Адрес: местността /шест хиляди шестстотин и седемдесет/ кв.м, представляващ
"Касата" кв. УПИ:
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
7043.5(седем
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от министъра на
четиридесет и три) земеделието и храните.

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Долни Цибър / Адрес:
местността "Болашика
/107/" кв. УПИ:

Имот № 048004 в землището на с. Долни Цибър, с площ 129
406 /сто двадесет и девет хиляди четиристотин и шест/ кв.м.
Начин на трайно ползване: Нива;
Категория на земята при неполивни условия: Трета.

Правно основание:На основание
25680.6(двадесет и чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ имотът
пет хиляди
се управлява от министъра на
шестстот)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Долни Цибър / Адрес:
местността "Болашика
/107/" кв. УПИ:

Имот № 048002 в землището на с. Долни Цибър, с площ 1 155
/хиляда сто петдесет и пет/ кв.м, отреден за
"Водоснабдително съоръжение" по ПУП, одобрен със Заповед 2217.6(две хиляди Правно основание:Имотът се
№ 681/20.06.2008 г. на Кмета на община Вълчедръм.
двеста и
управлява от министъра на
седемнадес)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1430 /
Дата:05.4.2012 г. изцяло отписан

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Долни Цибър / Адрес:
местността "Болашика
/107/" кв. УПИ:

Имот № 048003 в землището на с. Долни Цибър, с площ 30
/тридесет/ кв.м, отреден за "Трафопост" по ПУП, одобрен със
Правно основание:Имотът се
Заповед № 681/20.06.2008 г. на Кмета на община Вълчедръм. 57.6(петдесет и
управлява от министъра на
седем лева и 60 ст.) земеделието и храните.

Заповед № ДС-1429 /
Дата:05.4.2012 г. изцяло отписан

№ 3336 /
24.02.2011

№ 3341 /
01.03.2011

№ 3342 /
01.03.2011

№ 3343 /
01.03.2011

№ 3344 /
01.03.2011

№ 3345 /
01.03.2011

№ 3346 /
01.03.2011

549
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707

708
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710
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Публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес: ул.
"Васил Левски" № 19 кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
Договор за продажба на
недвижим имот от 17.11.1997 г.,
вписан в Районен съд Монтана:
обр.3, №408/12.12.97 г., том 153,
стр.81, парт. 2745, вх. №2423,
Заповед № РД-09-1221 от
15.07.1998 г. на Министъра на
земеделието, горите и аграрната
реформа и Заповед № 840 от
Поземлен имот с идентификатор 81390.503.902 /осем едно
12.05.2008 г. на Председателя на
три девет нула точка пет нула три точка девет нула две/ с
Държавна агенция по горите,
площ 325 /триста двадесет и пет/ кв.м по кадастралната карта
имотът се управлява от Държавно
на гр. Чипровци, ведно с построената в него административна
горско стопанство Чипровци сграда с идентификатор 81390.503.902.1 /осем едно три девет
държавно предприятие по
нула точка пет нула три точка девет нула две точка едно/ със 13604.7(тринадесет смисъла на чл. 62, ал. 3 от
застроена площ 114 /сто и четиринадесет/ кв.м, етажност - 2 хиляди шестстотин Търговския закон, ЕИК
/два/, конструкция - масивна, построена 1992 г.
и)
111017751.

УПИ VІІ-за обществено обслужване, с площ 4444 /четири
хиляди четиристотин четиридесет и четири/ кв.м в кв. 66
/шестдесет и шест/ по плана на с. Крапчене, представляващ
прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
7999.2(седем
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от министъра на
деветстотин девет) земеделието и храните.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: VІІІ

УПИ VІІІ-за обществено обслужване, с площ 4000 /четири
хиляди/ кв.м в кв. 66 /шестдесет и шест/ по плана на с.
Крапчене, представляващ прилежащ терен към краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
7200(седем хиляди извършва от министъра на
и двеста лева и 0) земеделието и храните.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: ІХ

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ІХ-за обществено обслужване, с площ 11 795
стопанисването, управлението и
/единадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет/ кв.м в кв. 12455.5(дванадесет разпореждането с имота се
66 /шестдесет и шест/ по плана на с. Крапчене, представляващ хиляди
извършва от министъра на
прилежащ терен към сграда (сеновал).
четиристотин)
земеделието и храните.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: Х

УПИ Х-за производствено-складова дейност, с площ 2546
/две хиляди петстотин четиридесет и шест/ кв.м в кв. 66
/шестдесет и шест/ по плана на с. Крапчене, 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 храните.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: ХІ

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХІ – за производствено-складова дейност, с площ 11 688
стопанисването, управлението и
/единадесет хиляди шестстотин осемдесет и осем/ кв.м в кв. 12342.5(дванадесет разпореждането с имота се
66 /шестдесет и шест/ по плана на с. Крапчене, представляващ хиляди триста
извършва от министъра на
прилежащ терен към дърводелска работилница и телчарник. четир)
земеделието и храните.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: ХІІ

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: VІІ

4582.8(четири
хиляди петстотин
осемде)

УПИ ХІІ – за производствено-складова дейност, с площ 1045
/хиляда четиридесет и пет/ кв.м в кв. 66 /шестдесет и шест/ по 1811(хиляда
плана на с. Крапчене, представляващ прилежащ терен към
осемстотин и
административна сграда и сграда (клуб).
единадесет)

№ 3347 /
01.03.2011

№ 3348 /
01.03.2011

№ 3349 /
01.03.2011

№ 3351 /
14.03.2011

№ 3352 /
14.03.2011

№ 3350 /
14.03.2011

712

713

714

45

45

45

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: ХІІІ

УПИ ХІІІ-за обществено обслужване, с площ 4038 /четири
хиляди тридесет и осем/ кв.м в кв. 66 /шестдесет и шест/ по
плана на с. Крапчене, представляващ прилежащ терен към
воловарник.

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: ХІV

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХІV-за обществено обслужване, с площ 6886 /шест
стопанисването, управлението и
хиляди осемстотин осемдесет и шест/ кв.м в кв. 66 /шестдесет 12394.8(дванадесет разпореждането с имота се
и шест/ по плана на с. Крапчене, представляващ прилежащ
хиляди триста
извършва от министъра на
терен към воловарник.
девет)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Крапчене / Адрес: кв. 66
УПИ: ХV

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
УПИ ХV-за трафопост, с площ 128 /сто двадесет и осем/ кв.м 230.4(двеста и
разпореждането с имота се
в кв. 66 /шестдесет и шест/ по плана на с. Крапчене,
тридесет лева и 40 извършва от министъра на
представляващ прилежащ терен към трафопост.
ст)
земеделието и храните.

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.208.6.10
/четири осем четири осем девет точка едно три точка две нула
осем точка шест точка десет/ по кадастралната карта на гр.
Монтана, представляващ апартамент № 10 /десет/ с площ 61
/шестдесет един/ кв.м, състоящ се от хол, спалня, кухня, банятоалетна и антре, ведно с принадлежащото му мазе № 10
/десет/ с площ 3,13 /три цяло и тринадесет стотни/ кв.м, както
Правно основание:Имотът се
и 4,21% /четири цяло и двадесет и една стотни процента/
управлява от Агенция "Пътна
Монтана / Монтана /
идеални части от правото на строеж и от общите части на
инфраструктура" към Министъра
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
срадата с идентификатор 48489.13.208.6 /четири осем четири 16826.1(шестнадес на регионалното развитие и
"Младост", бл. 20, вх. Е, ет. осем девет точка едно три точка две нула осем точка шест/,
ет хиляди
благоустройството - Областно
4, ап. 10 кв. УПИ:
конструкция - МсбЖ, етажност - 8 /осем/, построена 1986 г.
осемстотин )
пътно управление Монтана.

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.208.7.14
/четири осем четири осем девет точка едно три точка две нула
осем точка седем точка четиринадесет/ по кадастралната
карта на гр. Монтана, представляващ апартамент № 14
/четиринадесет/ с площ 60,20 /шестдесет цяло и двадесет
стотни/ кв.м, състоящ се от хол, спалня, кухня, баня-тоалетна
и антре, ведно с принадлежащото му мазе № 14
/четиринадесет/ с площ 2,50 /две цяло и петдесет стотни/ кв.м,
както и 4,29% /четири цяло и двадесет и девет стотни
Правно основание:Имотът се
процента/ идеални части от правото на строеж и от общите
управлява от Агенция "Пътна
Монтана / Монтана /
части на срадата с идентификатор 48489.13.208.7 /четири
инфраструктура" към Министъра
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
осем четири осем девет точка едно три точка две нула осем
16557.4(шестнадес на регионалното развитие и
"Младост", бл. 20, вх. Ж, ет. точка седем/, конструкция - МсбЖ, етажност - 8 /осем/,
ет хиляди
благоустройството - Областно
5, ап. 14 кв. УПИ:
построена 1986 г.
петстотин п)
пътно управление Монтана.

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.208.7.8
/четири осем четири осем девет точка едно три точка две нула
осем точка седем точка осем/ по кадастралната карта на гр.
Монтана, представляващ апартамент № 8 /осем/ с площ 60,20
/шестдесет цяло и двадесет стотни/ кв.м, състоящ се от хол,
спалня, кухня, баня-тоалетна и антре, ведно с
принадлежащото му мазе № 8 /осем/ с площ 2,50 /две цяло и
петдесет стотни/ кв.м, както и 4,29% /четири цяло и двадесет
Правно основание:Имотът се
и девет стотни процента/ идеални части от правото на строеж
управлява от Агенция "Пътна
Монтана / Монтана /
и от общите части на срадата с идентификатор 48489.13.208.7
инфраструктура" към Министъра
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
/четири осем четири осем девет точка едно три точка две нула 16557.4(шестнадес на регионалното развитие и
"Младост", бл. 20, вх. Ж, ет. осем точка седем/, конструкция - МсбЖ, етажност - 8 /осем/, ет хиляди
благоустройството - Областно
3, ап. 8 кв. УПИ:
построена 1986 г.
петстотин п)
пътно управление Монтана.

Частна

Частна

7268.4(седем
хиляди двеста
шестдесет )

№ 3353 /
21.03.2011

№ 3354 /
21.03.2011

№ 3355 /
28.03.2011

№ 3356 /
01.04.2011

№ 3357 /
01.04.2011

715

716

528

717

718

Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: кв. 105
УПИ: ІІ

УПИ ІІ /две/ - за резервен терен, с площ 8110 /осем хиляди
сто и десет/ кв.м в кв. 105 /сто и пет/ по плана на с. Лехчево,
представляващ прилежащ терен към 2 бр. фуражни кухни и
сграда - хидрофоник.

Монтана / Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: кв. 105
УПИ: ІV

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ІV /четири/ - за площадка за вторични суровини, с площ
стопанисването, управлението и
5 810 /пет хиляди осемстотин и десет/ кв.м в кв. 105 /сто и
14989.8(четиринад разпореждането с имота се
пет/ по плана на с. Лехчево, представляващ прилежащ терен есет хиляди
извършва от министъра на
към кантар и 2 бр. силажни ями.
деветстот)
земеделието и храните.

Частна

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

Частна

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

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местност "Редежо" кв.
УПИ:

20923.8(двадесет
хиляди
деветстотин дв)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт и т.3 от
Поземлен имот с идентификатор 03928.44.120 /нула три девет
Решение на МС № 921 от
две осем точка четири четири точка едно две нула/ по по
23.11.2004 г., имотът се
кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 19 426
управлява от Национална
/деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и шест/ кв.м.
компания "Железопътна
Трайно предназначение на територията : Територия на
инфраструктура" – държавно
транспорта.
54796.9(петдесет и предприятие, образувано на
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
четири хиляди
основание Закона за
движение и транспорт.
седем)
железопътния транспорт.
Поземлен имот с идентификатор 03928.514.45 /нула три девет
две осем точка пет едно четири точка четири пет/ по по
кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 68 453
/шестдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и три/ кв.м,
ведно с построени в него сгради, както следва:
1. Сграда 03928.514.45.1 /нула три девет две осем точка пет
едно четири точка четири пет точка едно/ - Приемно здание
със застроена площ 374 /триста седемдесет и четири/ кв.м,
РЗП- 551 /петстотин петдесет и един/ кв.м, етажност - 2 /два/,
мазе- 177 /сто седемдесет и седем/ кв.м и таван- 197 /сто
деветдесет и седем/ кв.м; конструкция - масивна, построена
1916 г.
2. Сграда 03928.514.45.4 /нула три девет две осем точка пет
едно четири точка четири пет точка четири/ - Стрелочна
кабина със ЗП- 8 /осем/ кв.м, етажност - 1 /един/, масивна,
построена 1966 г.
3. Сграда 03928.514.45.15 /нула три девет две осем точка пет
едно четири точка четири пет точка петнадесет/ - Тоалетна
със ЗП- 21 /двадесет и един/ кв.м, етажност - 1 /един/,
масивна, построена 1916 г.
4. Сграда 03928.514.45.17 /нула три девет две осем точка пет
едно четири точка четири пет точка едно седем/ - Бутка за
вагонен кантар със ЗП- 8 /осем/ кв.м, етажност - 1 /един/,
масивна, построена 1987 г.
5. Сграда 03928.514.45.18 /нула три девет две осем точка пет
Правно основание:На основание
едно четири точка четири пет точка едно осем/ - Магазия със
чл. 9, ал. 4 от Закона за
ЗП- 225 /двеста двадесет и пет/ кв.м, етажност - 1 /един/,
железопътния транспорт и т.3 от
масивна, построена 1916 г.
Решение на МС № 921 от
6. Сграда 03928.514.45.6 /нула три девет две осем точка пет
23.11.2004 г., имотът се
едно четири точка четири пет точка шест/ - Кантон 13 със ЗПуправлява от Национална
116 /сто и шестнадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, масивна,
компания "Железопътна
построена 1918 г.
инфраструктура" – държавно
7. Сграда 03928.514.45.10 /нула три девет две осем точка пет 493320(четиристот предприятие, образувано на
едно четири точка четири пет точка едно нула/ - Ремиз със ЗП- ин деветдесет и три основание Закона за
279 /двеста седемдесет и девет/ кв.м, етажност - 1 /един/,
)
железопътния транспорт.
Поземлен имот с идентификатор 12961.425.461 /едно две
девет шест едно точка четири две пет точка четири шест едно/
с площ 2686 /две хиляди шестстотин осемдесет и шест/ кв.м
по кадастралната карта на гр. Вършец, представляващ
Правно основание:На основание
застроен терен.
23700.2(двадесет и чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
три хиляди и
управлява от областния
Начин на трайно ползване: За стопански двор.
седемс)
управител на област Монтана.

Заповед № РД-1452 /
Дата:03.8.2011 г. изцяло отписан

№ 3358 /
12.04.2011

№ 3359 /
14.04.2011

№ 3360 /
14.04.2011

№ 3361 /
14.04.2011

719

287

286

216

Частна

Публична

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 48489.11.454 (четири осем
четири осем девет точка единадесет точка четиристотин
Правно основание:На основание
петдесет и четири) с площ 3366 (три хиляди триста шестдесет
чл. 18, ал. 1 от Закона за
и шест) кв.м, представляващ застроен терен.
74644.4(седемдесет държавната собственост, имотът
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
и четири хиляди
се управлява от областния
Начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 (десет) м. шес)
управител на област Монтана.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Сливница" № 3 кв. УПИ:

1. Сграда 03928.506.16.1 /нула три девет две осем точка пет
нула шест точка едно шест точка едно/ - Административна
сграда със застроена площ 131 /сто тридесет и един/ кв.м,
етажност - 2 /два/ и таван - 131 /сто тридесет и един/ кв.м,
конструкция - МС, построена 1933 г.
2. Сграда 03928.506.16.3 /нула три девет две осем точка пет
нула шест точка едно шест точка три/ - Склад със застроена
площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м, етажност - 1 /един/,
конструкция - МС, построена 1944 г.
3. Сграда 03928.506.16.4 /нула три девет две осем точка пет
нула шест точка едно шест точка четири/ - Склад със
застроена площ 409 /четиристотин и девет/ кв.м, етажност - 1
/един/, конструкция - МС, построена 1940 г.
37009.8(тридесет и
Сградите са построени в имот с идентификатор 03928.506.16 седем хиляди и
по кадастралната карта на гр. Берковица.
деве)

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция "Пътна
инфраструктура" към Министъра
на регионалното развитие и
благоустройството - Областно
пътно управление Монтана.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Сливница" № 3 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.506.16 /нула три девет
две осем точка пет нула шест точка едно шест/ по
кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 2988 /две
хиляди деветстотин осемдесет и осем/ кв.м, ведно с построени
в него сгради:
1. Сграда 03928.506.16.2 /нула три девет две осем точка пет
нула шест точка едно шест точка две/ - Жилищна сграда със
застроена площ 49 /четиридесет и девет/ кв.м, етажност - 2
/два/, конструкция - МЖ, построена 1942 г.
2. Сграда 03928.506.16.5 /нула три девет две осем точка пет
нула шест точка едно шест точка пет/ - Жилищна сграда със 34924.5(тридесет и
застроена площ 139 /сто тридесет и девет/ кв.м, етажност - 2 четири хиляди
/два/, конструкция - МЖ, построена 1949 г.
девет)

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция "Пътна
инфраструктура" към Министъра
на регионалното развитие и
благоустройството - Областно
пътно управление Монтана.

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: ул.
"България"№ 20 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 12961.422.535 /едно две
девет шест едно точка четири две две точка пет три пет/ по
кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 2752 /две хиляди
Правно основание:Имотът се
седемстотин петдесет и два/ кв.м, ведно с построената в него
управлява от Агенция "Пътна
сграда - кантон с идентификатор 12961.422.535.1 /едно две
инфраструктура" към Министъра
девет шест едно точка четири две две точка пет три пет точка 43005.2(четиридесе на регионалното развитие и
едно/ със застроена площ 134 /сто тридесет и четири/ кв.м,
т и три хиляди и
благоустройството - Областно
етажност - 1 /един/, конструкция - масивна, построена 1932 г. пет)
пътно управление Монтана.

№ 3363 /
15.04.2011

№ 3362 /
15.04.2011

720

494

Публична

Публична

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

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: "Промишлена зона"
кв. УПИ:

Археологическа недвижима културна ценност "Антична и
средновековна крепост "Калето", разположена на хълм,
непосредствено югозападно от регулационните граници на
съвременния град Монтана. Установени са няколко етапа на
строителство - археологически находки от тракийския период
(І хил. пр. Хр.) до V-VІ век. Порта на крепостта - в
югоизточната част на укрепеното пространство с ширина 3,50
м, дебелина на зидовете, оформящи страните - 2,30 м и
защитна кула с U-образна форма.
Източен крепостен зид с височина от 1 до 2,30 м и дебелина
между 2,30 м и 1,50 м. Северен крепостен зид с дебелина 1,50
м със запазена незначителна част във височина. Кула - в
западния край на крепостта.
В източната и западната част на крепостта - казармени
помещения, жилищни сгради и раннохристиянска църква от
VІ в
с дължина 14,10 м и ширина 5,40 м.
Кула с размери 6,80 м х 11,30 м - в югозападния ъгъл на
вътрешното крепостно пространство.
Шест старобългарски жилища и едно светилище от епохата
на Средновековието - в северната част на укрепената площ.
Раннохристиянска базилика - в североизточния край на хълма
и Светилище, разположено в средата на северното подножие
на същия хълм.
Териториален обхват: територията на имоти с
идентификатори 48489.22.438 с площ 18 931 кв. м и
48489.8.399 с площ 47 990 кв. м по кадастралната карта на
град Монтана.
...(...)
Поземлен имот с идентификатор 44238.507.81 /четири четири
две три осем точка пет нула седем точка осем едно/ по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 40956 /четиридесет
хиляди деветстотин петдесет и шест/ кв.м, ведно с
построените в него сгради:
1. Сграда 44238.507.81.1 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка осем едно точка едно/ - Склад 2 със
застроена площ - 11541 /единадесет хиляди петстотин
четиридесет и един/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция панелна, построена 1969 г.
2. Сграда 44238.507.81.2 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка осем едно точка две/ - Склад 1 със ЗП 6909 /шест хиляди деветстотин и девет/ кв.м, етажност - 1
/един/, конструкция - панелна, построена 1969 г.
3. Сграда 44238.507.81.3 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка осем едно точка три/ - Ремонтна
работилница и помпено и зарядно със ЗП - 214 /двеста и
четиринадесет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция масивна, построена 1969 г.
4. Сграда 44238.507.81.4 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка осем едно точка четири/ - Кантар и
трафопост със ЗП - 44 /четиридесет и четири/ кв.м, етажност 1 /един/, конструкция - масивна, построена 1969 г.
5. Сграда 44238.507.81.5 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка осем едно точка пет/ - Портал със ЗП 10 /десет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна,
построена 1969 г.
Сграда 44238.507.81.6 /четири четири две три осем точка пет
нула седем точка осем едно точка шест/ - Битова сграда със
ЗП - 62 /шестдесет и два/ кв.м, етажност - 1 /един/,
конструкция - сглобяема, построена 1969 г.
7. Сграда 44238.507.81.7 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка осем едно точка седем/ 2.58384e+006(два
Административна сграда със ЗП - 101 /сто и един/ кв.м,
милиона петстотин
етажност - 2 /два/, конструкция - масивна, построена 1969 г. осемдесе)

Правно основание:На основание
чл. 14, т. 14 от Закона за
културното наследство правото
на държавна собственост върху
културната ценност се упражнява
от министъра на културата

Правно основание:Имотът се
управлява от Държавна агенция
"Държавен резерв и
военновременни запаси" към
Министерски съвет.

№ 3364 /
28.04.2011

№ 3365 /
28.04.2011

№ 3366 /
28.04.2011

№ 3367 /
28.04.2011

№ 3368 /
28.04.2011

№ 3370 /
28.04.2011

721

721

721

721

721

721

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

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

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

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

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

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Кантона" кв.
УПИ:

ПИ № 000002 /нула нула нула нула нула две/ с площ 32 761
/тридесет и две хиляди седемстотин шестдесет и един/ кв.м в
землището на гр. Брусарци.
Начин на трайно ползване: ЖП линия.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
4860.1(четири
предприятие, образувано на
хиляди осемстотин основание Закона за
и шес)
железопътния транспорт.

ПИ № 000070 /нула нула нула нула седем нула/ с площ 70 013
/седемдесет хиляди и тринадесет/ кв.м в землището на гр.
6521.7(шест
Брусарци.
хиляди петстотин
Начин на трайно ползване: ЖП гара.
двадесет)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

ПИ № 000072 /нула нула нула нула седем две/ с площ 11 666
/единадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест/ кв.м в
землището на гр. Брусарци.
Начин на трайно ползване: ЖП линия.

1026.7(хиляда
двадесет и шест
лева и )

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

ПИ № 000235 /нула нула нула две три пет/ с площ 69 688
/шестдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и осем/ кв.м
в землището на гр. Брусарци.
Начин на трайно ползване: ЖП линия.

6491.4(шест
хиляди
четиристотин
девет)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

ПИ № 000092 /нула нула нула нула девет две/ с площ 63 851
/шестдесет и три хиляди осемстотин петдесет и един/ кв.м в
землището на с. Крива Бара.
Начин на трайно ползване: ЖП линия.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
5430.5(пет хиляди предприятие, образувано на
четиристотин и
основание Закона за
трид)
железопътния транспорт.

ПИ № 000015 /нула нула нула нула едно пет/ с площ 24 399
/двадесет и четири хиляди триста деветдесет и девет/ кв.м в
землището на с. Василовци.
Начин на трайно ползване: ЖП линия.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
2272.8(две хиляди предприятие, образувано на
двеста седемдесет основание Закона за
и)
железопътния транспорт.

№ 3369 /
28.04.2011

№ 3371 /
16.05.2011

№ 3372 /
16.05.2011

№ 3373 /
16.05.2011

№ 3377 /
07.06.2011

№ 3375 /
07.06.2011

721

722

42

140

726

724

Публична

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Върбака" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
ПИ № 000019 /нула нула нула нула едно девет/ с площ 71 456
инфраструктура" – държавно
/седемдесет и един хиляди четиристотин петдесет и шест/
6077.7(шест
предприятие, образувано на
кв.м в землището на с. Василовци.
хиляди седемдесет основание Закона за
Начин на трайно ползване: ЖП линия.
и седем)
железопътния транспорт.

Частна

Сграда с идентификатор 81390.50.301.1 /осем едно три девет
нула точка пет нула точка три нула едно точка едно/ по
кадастралната карта на гр. Чипровци, представляваща
горскостопанска сграда /горски кантон/ със застроена площ
Монтана / Чипровци /
67 /шестдесет и седем/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция гр.Чипровци / Адрес:
масивна, построена 1953 г. Сградата е построена в ПИ с
1626.6(хиляда
местността "Андровица" кв. идентификатор 81390.50.301 /осем едно три девет нула точка шестстотин
УПИ:
пет нула точка три нула едно/.
двадесет и ш)

Правно основание:На основание
Заповед № К-711/07.04.1997 г. на
Комитета по горите и Протокол
от 07.04.1997 г. за предаване и
приемане на ДМА, имотът се
управлява от Държавно горско
стопанство Чипровци - държавно
предприятие по смисъла на чл.
62, ал. 3 от Търговския закон,
ЕИК 111017751.

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.141.1.46
/четири осем четири осем девет точка едно три точка едно
четири едно точка едно точка четири шест/ по кадастралната
карта на гр. Монтана, представляващ апартамент № 46
/четиридесет и шест/ със застроена площ 69,46 /шестдесет и
девет цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м, състоящ се от
стая, хол с бокс и сервизно помещение, ведно с
принадлежащото му избено помещение № 46 /четиридесет и
шест/ от 4,79 /четири цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м,
както и 1,38% /едно цяло и тридесет и осем стотни процента/
идеални части от правото на строеж и от общите части на
Монтана / Монтана /
сграда с идентификатор 48489.13.141.1 /четири осем четири
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
осем девет точка едно три точка едно четири едно точка
24715.4(двадесет и
"Младост", бл. 35, ет. 10, ап. едно/, представляваща масивен жилищен блок с магазини,
четири хиляди
№ 46 кв. УПИ:
построен 1993 г.
седем)

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
Районен съд Монтана на 29.10.02
г., № 79, том ІX, вх. рег.. 300,
парт. 2827, 2828.

Частна

Частна

Частна

Имот № 000650 /нула нула нула шест пет нула/ в землището
на с. Бели мел, с площ 17 062 /седемнадесет хиляди и
Монтана / Чипровци / с.Бели шестдесет и два/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
мел / Адрес: кв. УПИ:
краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
19939.3(деветнадес разпореждането с имота се
ет хиляди
извършва от министъра на
деветстоти)
земеделието и храните.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци / Адрес:
местността "Селски гъстак"
кв. УПИ:

Имот № 194029 /едно девет четири нула две девет/ в
землището на с. Смоляновци, с площ 3 875 /три хиляди
5952(пет хиляди
осемстотин седемдесет и пет/ кв.м, представляващ прилежащ деветстотин
терен към краварник.
петдесе)

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
"Младост", бл. 35, ет. 1, ап.
№ 6 кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.141.1.6
/четири осем четири осем девет точка едно три точка едно
четири едно точка едно точка шест/ по кадастралната карта на
гр. Монтана, представляващ апартамент № 6 /шест/ със
застроена площ 71,01 /седемдесет и едно цяло и една стотна/
кв.м, състоящ се от две стаи, кухня с бокс и сервизно
помещение, ведно с принадлежащото му избено помещение
№ 6 /шест/ от 4,48 /че-тири цяло и четиридесет и осем стотни/
кв.м, както и 1,49% /едно цяло и четиридесет и девет стотни
процента/ идеални части от правото на строеж и от общите
части на сграда с идентификатор 48489.13.141.1 /четири осем
четири осем девет точка едно три точка едно четири едно
25980.1(двадесет и Правно основание:Имотът е в
точка едно/, представляваща масивен жилищен блок с гаражи, пет хиляди
управление на Министерство на
построен 1993 г.
деветсто)
отбраната.

Заповед № ДС-1479-(2) /
Дата:15.11.2012 г. изцяло отписан

№ 3376 /
07.06.2011

№ 3374 /
07.06.2011

№ 3378 /
09.06.2011

725

723

166

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
"Младост", бл. 36, ет. 3, ап.
№ 16 кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.142.1.16
/четири осем четири осем девет точка едно три точка едно
четири две точка едно точка едно шест/ по кадастралната
карта на гр. Монтана, представляващ апартамент № 16
/шестнадесет/ със застроена площ 71,17 /седемдесет и едно
цяло и седемнадесет стотни/ кв.м, състоящ се от две стаи,
кухня с бокс и сервизно помещение, ведно с принадлежащото
му избено помещение № 16 /шестнадесет/ от 4,29 /четири
цяло и двадесет и девет стотни/ кв.м, както и 1,55% /едно
цяло и петдесет и пет стотни процента/ идеални части от
правото на строеж и от общите части на сграда с
идентификатор 48489.13.142.1 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка едно четири две точка едно/,
26156.9(двадесет и Правно основание:Имотът е в
представляваща масивен жилищен блок с гаражи, построен
шест хиляди сто
управление на Министерство на
1993 г.
пет)
отбраната.

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
"Младост", бл. 36, ет. 3, ап.
№ 11 кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.142.1.11
/четири осем четири осем девет точка едно три точка едно
четири две точка едно точка едно едно/ по кадастралната
карта на гр. Монтана, представляващ апартамент № 11
/единадесет/ със застроена площ 89,57 /осемдесет и девет
цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м, състоящ се от две стаи,
дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с
принадлежащото му избено помещение № 11 /единадесет/ от
3,24 /три цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м, както и
1,924% /едно цяло деветстотин двадесет и четири хилядни
процента/ идеални части от правото на строеж и от общите
части на сграда с идентификатор 48489.13.142.1 /четири осем
четири осем девет точка едно три точка едно четири две точка 32685.6(тридесет и Правно основание:Имотът е в
едно/, представляваща масивен жилищен блок с гаражи,
две хиляди
управление на Министерство на
построен 1993 г.
шестстот)
отбраната.

Публична

Част от двуетажна монолитна сграда, построена 1989 г., с
идентификатор 44238.505.6210.1 /четири четири две три осем
точка пет нула пет точка шест две едно нула точка едно/ по
кадастралната карта на гр. Лом, както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.6210.1.1
/четири четири две три осем точка пет нула пет точка шест
две едно нула точка едно точка едно/ със застроена площ
753,73 /седемстотин петдесет и три цяло и седемдесет и три
стотни/ кв.м, на І-ви етаж, състоящ се от помещения №№ 101
до 105, 105а, 106, 110 до 113, 113а, 114 до 119 и 119а;
- Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.6210.1.4
/четири четири две три осем точка пет нула пет точка шест
две едно нула точка едно точка четири/ със застроена площ
840,90 /осемстотин и четиридесет цяло и деветдесет стотни/
кв.м, на ІІ-ри етаж, състоящ се от помещения №№ 201 до 214,
214а, 215, 215а, 216 до 221, 242, 243 и 244;
- 1/3 /една трета/ идеална част от сутерен, целият със
застроена площ 3965 /три хиляди деветстотин шестдесет и
пет/ кв.м;
както и 62,45% /шестдесет и две цяло и четиридесет и пет
стотни процента/ идеални части от общите части на сградата
и от правото на строеж върху терен, собственост на "Деспред"
АД - гр. София, представляващ имот с идентификатор
Монтана / Лом / гр.Лом /
44238.505.6210 /четири четири две три осем точка пет нула
Адрес: ул. "Дунавска" № 44 пет точка шест две едно нула/ по кадастралната карта на гр.
кв. УПИ:
Лом.

Частна

1.01489e+006(един
милион
четиринадесет
хиля)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
финансите - Агенция "Митници" Митница Лом.

№ 3379 /
06.07.2011

№ 3380 /
06.07.2011

№ 3381 /
25.07.2011

№ 3382 /
25.07.2011

№ 3384 /
27.07.2011

№ 3383 /
27.07.2011

№ 3386 /
02.08.2011

727

728

729

730

284

283

111

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

УПИ ХІІ-696 /дванадесет - шестстотин деветдесет и шест/ с
Монтана / Брусарци /
площ 658 /шестстотин петдесет и осем/ кв.м в кв. 64
с.Крива бара / Адрес: кв. 64 /шестдесет и четири/ по плана на с. Крива Бара,
УПИ: ХІІ-696
представляващ прилежащ терен към сграда - склад.

1036(хиляда
тридесет и шест
лева и )

Частна

УПИ ХІІІ-696 /тринадесет - шестстотин деветдесет и шест/ с
Монтана / Брусарци /
площ 3 208 /три хиляди двеста и осем/ кв.м в кв. 64
с.Крива бара / Адрес: кв. 64 /шестдесет и четири/ по плана на с. Крива Бара,
УПИ: ХІІІ-696
представляващ прилежащ терен към сграда - склад.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
5050.7(пет хиляди разпореждането с имота се
и петдесет лева и извършва от министъра на
7)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес: в
местността "Краводер" кв.
УПИ:

Имот № 000360 (нула нула нула три шест нула) с площ 205
(двеста и пет) кв.м, находящ се в землището на с. Николово,
община Монтана, представляващ незастроен терен от
държавния поземлен фонд.

Правно основание:На основание
299.5(двеста
чл. 47 от ППЗСПЗЗ, имотът се
деветдесет и девет управлява от министъра на
лева)
земеделието и храните

Частна

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес: в
местността "Краводер" кв.
УПИ:

Имот № 000361 (нула нула нула три шест едно) с площ 2 745
(две хиляди седемстотин четиридесет и пет) кв.м, находящ се 4009.9(четири
в землището на с. Николово, община Монтана, представляващ хиляди и девет
незастроен терен от държавния поземлен фонд.
лева и д)

Частна

Публична

Частна

Публична

Административна сграда с идентификатор 44238.505.927.3
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка девет
две седем точка три), консрукция - МсбЖ, построена през
1942 г., състояща се от следните самостоятелни обекти:
- самостоятелен обект в сграда с идентификатор
44238.505.927.3.1 (четири четири две три осем точка пет нула
пет точка девет две седем точка три точка едно)с площ 189
(сто осемдесет и девет) кв.м;
- самостоятелен обект в сграда с идентификатор
44238.505.927.3.2 (четири четири две три осем точка пет нула
пет точка девет две седем точка три точка две)с площ 203
(двеста и три) кв.м;
- самостоятелен обект в сграда с идентификатор
44238.505.927.3.5 (четири четири две три осем точка пет нула
пет точка девет две седем точка три точка пет),
представляващ гараж с площ 34 (тридесет и четири) кв.м;
- самостоятелен обект в сграда с идентификатор
44238.505.927.3.6 (четири четири две три осем точка пет нула
пет точка девет две седем точка три точка шест) с
Монтана / Лом / гр.Лом /
предназначение на обекта за склад и с площ 98 (деветдесет и 173846(сто
Адрес: ул. "Филип Тотю" № осем) кв.м.
седемдесет и три
5 кв. УПИ:
хиляди ос)
Застроен поземлен имот с идентификатор 44238.505.927
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка девет
две седем) с площ 1429 (хиляда четиристотин двадесет и
девет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;
Монтана / Лом / гр.Лом /
Начин на трайно ползване: За друг обществен обект,
27162.4(двадесет и
Адрес: ул. "Филип Тотю" № комплекс.
седем хиляди сто
5 кв. УПИ:
ше)

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Макгахан" кв. УПИ:

Поземлен имот 48489.29.30 /четиридесет и осем хиляди
четиристотин осемдесет и девет точка две девет точка три
нула/ по кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 15839
/петнадесет хиляди осемстотин тридесет и девет/ кв.м.

250256(двеста и
петдесет хиляди
двест)

Правно основание:На основание
чл. 47 от ППЗСПЗЗ, имотът се
управлява от министъра на
земеделието и храните

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция "Пътна
инфраструктура" към Министъра
на регионалното развитие и
благоустройството - Областно
пътно управление Монтана

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция "Пътна
инфраструктура" към Министъра
на регионалното развитие и
благоустройството - Областно
пътно управление Монатана
Правно основание:На основание
Заповед №№ РД-1442/29.07.1997 г. и РД-09332/07.04.2003 г. на Министъра
на образовението и науката,
имотът се управлява от
Професионална техническа
гимназия "Юрий Гагарин" гр.
Монтана към МОМН.

№ 3385 /
02.08.2011

№ 3388 /
08.08.2011

111

732

Публична

Публична

Поземлен имот с идентификатор 48489.12.495 /четири осем
четири осем девет точка едно две точка четири девет пет/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 10 123 /десет
хиляди сто двадесет и тридесет/ кв.м, ведно с постоените в
него сгради:
1. Сграда с идентификатор 48489.12.495.1 /четири осем
четири осем девет точка едно две точка четири девет пет
точка едно/ - трафопост със застроена площ 23 /двадесет и
три/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - МС, построена
1962 г.
2. Сграда 48489.12.495.2 /четири осем четири осем девет
точка едно две точка четири девет пет точка две/ - складове и
учебни работилници, ЗП - 387 /триста осемдесет и седем/
кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - МС, построена 1941
г.
3. Сграда 48489.12.495.3 /четири осем четири осем девет
точка едно две точка четири девет пет точка три/ - учебна
работилница, ЗП - 74 /седемдесет и четири/ кв.м, етажност - 1
/един/, конструкция - МС, построена 1941 г.
4. Сграда 48489.12.495.4 /четири осем четири осем девет
точка едно две точка четири девет пет точка четири/ - учебна
работилница леярна, ЗП - 491 /четиристотин деветдесет и
един/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - МС, построена
1960 г.
5. Сграда 48489.12.495.7 /четири осем четири осем девет
точка едно две точка четири девет пет точка седем/ - учебни
кабинети и учебни работилници, ЗП - 1103 /хиляда сто и три/
кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - МС, построена 1960
г.
6. Сграда 48489.12.495.8 /четири осем четири осем девет
точка едно две точка четири девет пет точка осем/ - учебни
Монтана / Монтана /
кабинети и учебни работилници, ЗП - 325 /триста двадесет и
гр.Монтана / Адрес: ул.
пет/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - МС, построена
"Свети Климент Охридски" 1962 г.
№ 2 кв. УПИ:
7. Сграда 48489.12.495.11 /четири осем четири осем девет

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 3 кв. УПИ:

3.77888e+006(три
милиона
седемстотин
седемд)

Правно основание:На основание
Заповед №№ РД-1442/29.07.1997 г. и РД-09332/07.04.2003 г. на Министъра
на образовението и науката,
имотът се управлява от
Професионална техническа
гимназия "Юрий Гагарин" гр.
Монтана към МОМН.

1.Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.5
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка пет) с площ 291,10 (двеста
деветдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м, представляващ
целия четвърти етаж от шестетажна сграда с идентификатор
48489.11.454.1 (четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка едно), конструкция МсбЖ, построена през 1961 г.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност.
2.Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.6
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка шест) с площ 273,40 (двеста
седемдесет и три цяло и четиридесет стотни) кв.м,
представляващ целия пети етаж от шестетажна сграда с
идентификатор 48489.11.454.1 (четири осем четири осем
девет точка едно едно точка четири пет четири точка едно),
конструкция - МсбЖ, построена през 1961 г.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност.
3.Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.7
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка седем) с площ 274, 20 (двеста
Правно основание:Имотът се
седемдесет и четири цяло и двадесет стотни) кв.м,
управлява от Министерство на
представляващ целия шести етаж от шестетажна сграда с
здравеопазването - Регионална
идентификатор 48489.11.454.1 (четири осем четири осем
здравна инспекция Монтана, на
девет точка едно едно точка четири пет четири точка едно),
основание Постановление № 1 от
конструкция - МсбЖ, построена през 1961 г.
455207(четиристот 06.01.2011 г. и Заповед №
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
ин петдесет и пет 159/16.09.2003 г. на областния
административна дейност.
хи)
управител на област Монтана

№ 3387 /
08.08.2011

№ 3389 /
24.08.2011

№ 3390 /
24.08.2011

№ 3391 /
24.08.2011

№ 3394 /
31.08.2011

731

190

733

734

736

Публична

Публична

Частна

Частна

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
пл."Жеравица" №3 кв.
УПИ:

Самостоятелен обкт 48489.11.454.2.2 (четири осем четири
осем девет точка едно едно точка четири пет четири точка две
точка две) с площ 301 (триста и един) кв.м, представляващ
целия първи етаж от четириетажна административна сграда с
идентификатор 48489.11.454.2 (четири осем четири осем
девет точка едно едно точка четири пет четири точка две),
конструкция МсбЖ, построена през 1961 г.
166141(сто
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
шестдесет и шест
административна дейност.
хиляди ст)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
здравеопазването - Регионална
здравна инспекция Монтана, на
основание Постановление № 1 от
06.01.2011 г. и Заповед №
45/22.02.2006 г. на областния
управител на област Монтана

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Христо Ботев" № 65-а кв.
УПИ:

Сграда с идентификатор 48489.7.16 /четири осем четири осем
девет точка седем точка едно шест/ по кадастралната карта на
гр. Монтана, представляваща административна сграда със
578300(петстотин
застроена площ 220 /двеста и двадесет/ кв.м, етажност - 5
седемдесет и осем
/пет/, конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1969 г.
хи)

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция "Пътна
инфраструктура" към Министъра
на регионалното развитие и
благоустройството - Областно
пътно управление Монатана.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Христо Ботев" № 2 кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.511.538 /нула три
девет две осем точка пет едно едно точка пет три осем/ по
кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 216 /двеста и
шестнадесет/ кв.м, ведно с построената в него едноетажна
сграда с идентификатор 03928.511.538.1 /нула три девет две
осем точка пет едно едно точка пет три осем точка едно/ със
застроена площ 100 /сто/ кв.м и мазе от 30 /тридесет/ кв.м,
конструкция - МЖ, построена 1954 г.

Монтана / Вършец /
с.Драганица / Адрес:
местността "Друнчовица"
кв. УПИ:

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: "Промишлена зона"
кв. УПИ:

Имот № 000035 /нула нула нула нула три пет/ с площ 3 927
/три хиляди деветстотин двадесет и седем/ кв.м в землището
на с. Драганица, представляващ застроен стопански терен.
Поземлен имот с идентификатор 44238.507.1 /четири четири
две три осем точка пет нула седем точка едно/ с площ 371129
/триста седемдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ кв.м
по кадастралната карта на гр. Лом, ведно с построени в него
сгради и съоръжения, както следва:
І. Сгради
1. Сграда с идентификатор 44238.507.1.1 /четири четири две
три осем точка пет нула седем точка едно точка едно/ - Склад
за течно гориво със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м,
етажност – 1 /един/, конструкция – МС, година на
построяване – 1960 г.
2. Сграда 44238.507.1.2 /четири четири две три осем точка пет
нула седем точка едно точка две/ - Склад за течно гориво
/ГСМ/ със ЗП- 40 /четиридесет/ кв.м, 1/един/ ет., МС, 1960 г.
3. Сграда 44238.507.1.3 /четири четири две три осем точка пет
нула седем точка едно точка три/ - Противопожарна сграда
със ЗП- 9 /девет/ кв.м, 1 ет., МС, 1960 г.
4. Сграда 44238.507.1.7 /четири четири две три осем точка пет
нула седем точка едно точка седем/ - Склад № 3 със ЗП- 2461
/две хиляди четиристотин шестдесет и един/ кв.м, 1/един/ ет.,
метална конструкция, 1974 г.
5. Сграда 44238.507.1.8 /четири четири две три осем точка пет
нула седем точка едно точка осем/ - Противопожарно депо
със ЗП- 13 /тринадесет/ кв.м, 1/един/ ет., метална
конструкция, 1974 г.
6. Сграда 44238.507.1.10 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка едно точка едно нула/ - Клозет със ЗП16 /шестнадесет/ кв.м, 1 ет., МС, 1958 г.
7. Сграда 44238.507.1.11 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка едно точка едно едно/ - Склад № 10 със
ЗП- 2748 /две хиляди седемстотин четиридесет и осем/ кв.м,
1/един/ ет., МС, 1961 г.
8. Сграда 44238.507.1.12 /четири четири две три осем точка
пет нула седем точка едно точка едно две/ - КПП в гаража на
МКОТ със ЗП- 21 /двадесет и един/ кв.м, 1/един/ ет., МС,

Правно основание:На основание
14096.5(четиринад чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
есет хиляди и
управлява от областния
деветде)
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-175-/7/ /
Дата:17.7.2015 г.
ч.- 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 храните.

Заповед № ДС-1472-/3/ /
Дата:01.11.2012 г. изцяло отписан

4146.9(четири
хиляди сто
четиридесет )

Правно основание:Имотът се
управлява от Държавно
предприятие "Пристанищна
инфраструктура" гр. София, ЕИК
1.08334e+007(десет 13016140 - юридическо лице по
милиона
смисъла на чл. 62, ал. 3 от
осемстотин триде) Търговския закон.

№ 3393 /
31.08.2011

№ 3395 /
31.08.2011

№ 3392 /
31.08.2011

735

737

79

Публична

Поземлен имот с идентификатор 44238.506.3644 четири
четири две три осем точка пет нула шест точка три шест
четири четири/ с площ 4144 /четири хиляди сто четиридесет и
четири/ кв.м по кадастралната карта на гр. Лом, ведно с
построените в имота сгради:
1. Сграда с идентификатор 44238.506.3644.1 /четири четири
две три осем точка пет нула шест точка три шест четири
четири точка едно/ - административна, делова сграда със
застроена площ 618 /шестстотин и осемнадесет/ кв.м,
етажност - 1 /един/ ет., конструкция - МС, година на
построяване - 1942 г.
2. Сграда с идентификатор 44238.506.3644.3 /четири четири
Монтана / Лом / гр.Лом /
две три осем точка пет нула шест точка три шест четири
93749.1(деветдесет
Адрес: ул. "Славянска" № 77 четири точка три/ - сграда със смесено предназначение със ЗП- и три хиляди
кв. УПИ:
120 /сто и двадесет/ кв.м, 1 /един/ ет., МС, построена 1942 г. седемс)
Поземлен имот с идентификатор 48489.6.691 /четири осем
четири осем девет точка шест точка шест девет едно/ с площ
4067 /четири хиляди и шестдесет и седем/ кв.м по
кадастралната карта на гр. Монтана, ведно с построените в
имота сгради:
1. Сграда с идентификатор 48489.6.691.1 /четири осем четири
осем девет точка шест точка шест девет едно/ с
предназначение - административно-делова сграда, със
застроена площ 101 /сто и един/ кв.м, етажност - 1 /един/ ет.,
конструкция - МС, година на построяване - 1998 г.
2. Сграда 48489.6.691.2 /четири осем четири осем девет точка
шест точка шест девет едно точка две/ - здравно заведение със
ЗП- 230 /двеста и тридесет/ кв.м, 1 /един/ ет., ПМС, 1914 г.
3. Сграда 48489.6.691.3 /четири осем четири осем девет точка
шест точка шест девет едно точка три/ - здравно заведение
със ЗП- 105 /сто и пет/ кв.м, РЗП- 210 /двеста и десет/ кв.м, 2
/два/ ет., ПМС, 1914 г.
4. Сграда 48489.6.691.4 /четири осем четири осем девет точка
шест точка шест девет едно точка четири/ - складова база със
ЗП- 12 /дванадесет/ кв.м, 1 /един/ ет., ПМС, 1914 г.
5. Сграда 48489.6.691.5 /четири осем четири осем девет точка
шест точка шест девет едно точка пет/ - лечебно заведение
със ЗП- 189 /сто осемдесет и девет/ кв.м, 1 /един/ ет., ПМС,
1960 г.
6. Сграда 48489.6.691.6 /четири осем четири осем девет точка
шест точка шест девет едно точка шест/ - лечебно заведение
(лаборатория) със ЗП- 192 /сто деветдесет и два/ кв.м, 1 /един/
ет., МС, 1974 г.
7. Сграда 48489.6.691.7 /четири осем четири осем девет точка
шест точка шест девет едно точка седем/ - лечебно заведение
със ЗП- 101 /сто и един/ кв.м, РЗП- 303 /триста и три/ кв.м, 3
Монтана / Монтана /
/три/ ет., МС, 1985 г.
гр.Монтана / Адрес: ул.
8. Сграда 48489.6.691.8 /четири осем четири осем девет точка 578133(петстотин
"Любен Каравелов" № 20 кв. шест точка шест девет едно точка осем/ - хангар, депо, гараж, седемдесет и осем
УПИ:
със ЗП- 34 /тридесет и четири/ кв.м, 1 /един/ ет., ПМС, 1977 г. хи)

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.1051.1.4
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка едно
нула пет едно точка едно точка четири) по кадастралната
карта на гр. Лом с площ 394,66 (триста деветдесет и четири
цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м, състоящ се от 15 бр.
стаи на третия етаж от триетажна масивна сграда с
идентификатор 44238.505.1051.1(четири четири две три осем
точка пет нула пет точка едно нула пет едно точка едно),
Монтана / Лом / гр.Лом /
ведно със съответните идеални части от сервизните
128724(сто
Адрес: площад "Свобода" № помещения и коридорите на етажа, както и от общите части двадесет и осем
8, ет. 3 кв. УПИ:
на сградата и от правото на строеж.
хиляди сед)

Публична

Правно основание:Имотът се
управлява от Българска агенция
по безопастност на храните Областна дирекция по
безопастност на храните гр.
Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от Българска агенция
по безопастност на храните Областна дирекция по
безопастност на храните гр.
Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция по
заетостта за нуждите на Бюро по
труда Лом.

№ 3396 /
21.09.2011

№ 3397 /
28.09.2011

№ 3398 /
06.10.2011

№ 3402 /
10.10.2011

№ 3399 /
10.10.2011

№ 3400 /
10.10.2011

№ 3401 /
10.10.2011

№ 3403 /
11.10.2011

738

96

739

743

740

741

742

744

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местност "Голяма река" кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.38.131 /нула три девет
две осем точка три осем точка едно три едно/ по
кадастралната карта на гр. Берковица, представляващ
2675.6(две хиляди
застроен терен с обща площ 894 /осемстотин деветдесет и
шестстотин
четири/ кв.м.
седемдес)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Христо Ботев" № 4 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.511.539.1.2
(нула три девет две осем точка пет едно едно точка пет три
девет точка едно точка две) по кадастралната карта на град
Берковица, състоящ се от две помещения с обща застроена
площ 37,81 (тридесет и седем цяло и осемдесет и една стотни)
кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на
сграда с идентификатор 03928.511.539.1 (нула три девет две
осем точка пет едно едно точка пет три девет точка едно).
Конструкция на сградата - МЖ; етажност - един;
4001.5(четири
година на преустройство - 1992 г.
хиляди и един лева
и пе)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

56/336 /петдесет и шест върху триста тридесет и шест/ или
0,17 /нула цяло и седемнадесет стотни/ идеални части от
Правно основание:На основание
Монтана / Чипровци /
поземлен имот с идентификатор 81390.502.307 /осем едно три
чл. 18, ал. 1 от Закона за
гр.Чипровци / Адрес: ул.
девет нула точка пет нула две точка три нула седем/, целият с 364(триста
държавната собственост имотът е
"Иван Станиславов" № 4 кв. площ 336 /триста тридесет и шест/ кв. м по кадастралната
шестдесет и четири в управление на областния
УПИ:
карта на град Чипровци, представляващ застроен терен.
лева)
управител на област Монтана.

Частна

Заповед № ДС-156-/4/ /
Дата:18.10.2012 г. частично отписан
Заповед № ДС-156-/5/ /
Дата:18.10.2012 г. изцяло отписан

Заповед № РД-1466 /
Дата:21.10.2011 г. изцяло отписан

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

Правно основание:На основание
Поземлен имот с идентификатор 12961.422.733 /едно две
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
девет шест едно точка четири две две точка седем три три/ по
стопанисването, управлението и
кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 730 /седемстотин 2084.3(две хиляди разпореждането с имота се
и тридесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
осемдесет и четири извършва от министъра на
производствена, складова база.
)
земеделието и храните.

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

Поземлен имот с идентификатор 12961.422.711 /едно две
девет шест едно точка четири две две точка седем едно едно/
по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 1254 /хиляда
2588.3(две хиляди
двеста петдесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ
петстотин
терен към склад.
осемдесет)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1453-(1) /
Дата:20.7.2012 г. изцяло отписан

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

Поземлен имот с идентификатор 12961.422.713 /едно две
девет шест едно точка четири две две точка седем едно три/
по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 1560 /хиляда
3563.3(три хиляди
петстотин и шестдесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен петстотин
към склад.
шестдесет)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1454(1) /
Дата:23.7.2012 г. изцяло отписан

Частна

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

Поземлен имот с идентификатор 12961.422.728 /едно две
девет шест едно точка четири две две точка седем две осем/
по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 4164 /четири
хиляди сто шестдесет и четири/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към 2 бр. селскостопански сгради.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Боровци / Адрес: кв. 48
УПИ: Х-506

Частна

Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
8594.5(осем хиляди разпореждането с имота се
петстотин
извършва от министъра на
деветдес)
земеделието и храните.
Правно основание:Имотът е в
управление на Изпълнителна
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-506 /десети -петстотин и 11990.5(единадесет агенция "Електронни
шест/ с площ 5 259 /пет хиляди двеста петдесет и девет/ кв. м хиляди
съобщителни мрежи и
в кв. 48 /четиридесет и осми/ по плана на с. Боровци.
деветстотин )
информационни системи".

Заповед № ДС-1433-(3) /
Дата:21.6.2012 г. изцяло отписан

№ 3405 /
11.10.2011

№ 3406 /
12.10.2011

№ 3407 /
12.10.2011

746

184

184

Поземлен имот с идентификатор 81390.128.212 /осем едно
три девет нула точка едно две осем точка две едно две/ с площ
2843 /две хиляди осемстотин четиридесет и три/ кв.м по
кадастралната карта на гр. Чипровци, представляващ застроен
терен.
Трайно предназначение на територията: Земеделска;
Начин на трайно ползване: За туристическа база, хижа.

Частна

Монтана / Чипровци /
гр.Чипровци / Адрес:
местността "Менгесина
ливада" кв. УПИ:

6914.2(шест
хиляди
деветстотин и
чети)

Публична

ПИ с идентификатор 14773.501.117 /едно четири седем седем
три точка пет нула едно точка едно едно седем/ по
кадастралната карта на с. Георги Дамяново, с площ 3577 /три
хиляди петстотин седемдесет и седем/ кв.м, ведно с
построените в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 14773.501.117.1 /едно четири
седем седем три точка пет нула едно точка едно едно седем
точка едно/ - ветеринарна лечебница със застроена площ 87
/осемдесет и седем/ кв.м, етажност - 2 /два/ и мазе от 12
/дванадесет/ кв.м, конструкция - МС, година на построяване 1959 г.
2. Сграда 14773.501.117.2 /едно четири седем седем три точка
пет нула едно точка едно едно седем точка две/ - ветеринарна
лечебница със ЗП- 50 /петдесет/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция
- МС, постр. 1959 г.
3. Сграда 14773.501.117.3 /едно четири седем седем три точка
пет нула едно точка едно едно седем точка три/ - стационар
със ЗП- 109 /сто и девет/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция - МС,
постр. 1959 г.
4. Сграда 14773.501.117.4 /едно четири седем седем три точка
пет нула едно точка едно едно седем точка четири/ селскостопанска сграда /навес/ със ЗП- 134 /сто тридесет и
четири/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция - ПС, постр. 1960 г.
5. Сграда 14773.501.117.5 /едно четири седем седем три точка
Монтана / Георги Дамяново пет нула едно точка едно едно седем точка пет/ - сграда ГСМ 25900.7(двадесет и
/ с.Георги Дамяново / Адрес: със ЗП- 25 /двадесет и пет/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция пет хиляди и
ул. "Първа" кв. УПИ:
МС, постр. 1960 г.
деветс)

Публична

ПИ с идентификатор 03928.514.63 /нула три девет две осем
точка пет едно четири точка шест три/ по кадастралната карта
на гр. Берковица, с площ 11054 /единадесет хиляди петдесет и
четири/ кв.м, ведно с построените в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 03928.514.63.1 /нула три девет две
осем точка пет едно четири точка шест три точка едно/ ветеринарна лечебница със застроена площ 322 /триста
двадесет и два/ кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - МС,
построена 1923 г.
2. Сграда с идентификатор 03928.514.63.2 /нула три девет две
осем точка пет едно четири точка шест три точка две/ складова база със ЗП- 164 /сто шестдесет и четири/ кв.м, 1
/един/ ет., конструкция - МС, постр. 1923 г.
3. Сграда с идентификатор 03928.514.63.3 /нула три девет две
осем точка пет едно четири точка шест три точка три/ жилищна сграда със ЗП- 40 /четиридесет/ кв.м, 1 /един/ ет.,
конструкция - МС, постр. 1951 г.
4. Сграда с идентификатор 03928.514.63.4 /нула три девет две
осем точка пет едно четири точка шест три точка четири/ жилищна сграда със ЗП- 103 /сто и три/ кв.м, 1 /един/ ет.,
Правно основание:Имотът се
конструкция - МС, постр. 1951 г.
управлява от Българска агенция
5. Сграда с идентификатор 03928.514.63.5 /нула три девет две
по безопасност на храните Монтана / Берковица /
осем точка пет едно четири точка шест три точка пет/ 85034.7(осемдесет Обласна дирекция по
гр.Берковица / Адрес: ул.
постройка на допълващо застрояване със ЗП- 17
и пет хиляди
безопастност на храните гр.
"Александровска" кв. УПИ: /седемнадесет/ кв.м, 1 /един/ ет., конструкция - МС.
тридесе)
Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от министъра на
земеделието и храните

Правно основание:Имотът се
управлява от Българска агенция
по безопасност на храните Областна дирекция по
безопасност на храните гр.
Монтана.

Заповед № ДС-1448(1) /
Дата:23.7.2012 г. изцяло отписан

№ 3409 /
10.11.2011

№ 3408 /
10.11.2011

№ 3411 /
11.11.2011

№ 3412 /
11.11.2011

№ 3413 /
11.11.2011

№ 3414 /
11.11.2011

№ 3410 /
11.11.2011
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Частна

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.202.19 /четири четири две три
осем точка две нула две точка едно девет/ по кадастралната
карта 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
2816.6(две хиляди разпореждането с имота се
осемстотин и
извършва от министъра на
шестна)
земеделието и храните.

ПИ с идентификатор 44238.202.18 /четири четири две три
осем точка две нула две точка едно осем/ по кадастралната
карта 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
2963.5(две хиляди разпореждането с имота се
деветстотин
извършва от министъра на
шестдес)
земеделието и храните.

ПИ № 000227 /нула нула нула две две седем/ с площ 19 878
Монтана / Монтана /
/деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и осем/ кв.м в
с.Долно Белотинци / Адрес: землището на с. Долно Белотинци.
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: ЖП транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
31136.9(тридесет и предприятие, образувано на
един хиляди сто
основание Закона за
три)
железопътния транспорт.

ПИ № 000226 /нула нула нула две две шест/ с площ 22 579
Монтана / Монтана /
/двадесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет/ кв.м в
с.Долно Белотинци / Адрес: землището на с. Долно Белотинци.
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: ЖП транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
35367.7(тридесет и предприятие, образувано на
пет хиляди триста основание Закона за
ш)
железопътния транспорт.

Публична

ПИ № 000138 /нула нула нула едно три осем/ с площ 11 268
Монтана / Монтана /
/единадесет хиляди двеста шестдесет и осем/ кв.м в
с.Долно Белотинци / Адрес: землището на с. Долно Белотинци.
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: ЖП транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
19831.7(деветнадес предприятие, образувано на
ет хиляди
основание Закона за
осемстотин)
железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
ПИ № 004007 /нула нула четири нула нула седем/ с площ 292
инфраструктура" – държавно
Монтана / Монтана /
/двеста деветдесет и два/ кв.м в землището на с. Долно
457.4(четиристоти предприятие, образувано на
с.Долно Белотинци / Адрес: Белотинци.
н петдесет и седем основание Закона за
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: ЖП транспорт.
)
железопътния транспорт.

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.1051.1.7
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка едно
нула пет едно точка едно точка седем) по кадастралната карта
на гр. Лом с площ 27,00 (двадесет и седем) кв.м,
представляващ една стая на третия етаж от триетажна
масивна сграда с идентификатор 44238.505.1051.1(четири
четири две три осем точка пет нула пет точка едно нула пет
Монтана / Лом / гр.Лом /
едно точка едно), ведно със съответните идеални части от
8630.3(осем хиляди
Адрес: площад "Свобода" № сервизните помещения и коридорите на етажа, както и от
шестстотин и
8, ет. 3 кв. УПИ:
общите части на сградата и от правото на строеж.
триде)

Публична

Публична

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

№ 3415 /
14.11.2011

№ 3425 /
07.12.2011

№ 3423 /
07.12.2011
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Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 5 кв. УПИ:

УПИ І по парцеларния план на стопански двор № 3 в с.
Якимово, с площ 6107 /шест хиляди сто и седем/ кв.м,
представляващ прилежащ терен към краварник.
1. Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.6
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка шест/ с площ 404
/чeтиристотин и четири/ кв.м, състоящ се от 13 /тринадесет/
помещения, портиерна, две тоалетни, коридор и съответните
идеални части от общите части на сградата. Самостоятелният
обект се намира на първия етаж от сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 48489.11.454 /четири осем
четири осем девет точка едно едно точка четири пет четири/.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност.
2. Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.8
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка осем/ с площ 74/седемдесет и
четири/ кв.м, състоящ се от 2 /две/ помещения и съответните
идеални части от общите части на сградата. Самостоятелният
обект се намира на третия етаж от сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 48489.11.454 /четири осем
четири осем девет точка едно едно точка четири пет четири/.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност.
3. Самостоятелен обект с идентификатор
48489.11.454.4.11/четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири точка едно едно/с
площ 40 /чeтиридесет/ кв.м, представляващ едно помещение
и съответните идеални части от общите части на сградата.
Самостоятелният обект се намира на четвъртия етаж от
сграда с идентификатор 48489.11.454.4 /четири осем четири
осем девет точка едно едно точка четири пет четири точка
четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор
48489.11.454 /четири осем четири осем девет точка едно едно

Частна

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

Незастроен поземлен имот с идентификатор 48489.13.484
/четири осем четири осем девет точка едно три точка четири
осем четири/ по кадастралната карта на гр. Монтана, с площ
1541 /хиляда петстотин четиридесет и един/ кв.м.

Частна

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: І

15756.1(петнадесет
хиляди
седемстотин )

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция по
заетостта, дирекция "Бюро по
труда" Монтана на основание
Заповед № 413 от 20.12.1999 г. на
областния управител на област
246391(двеста
Монтана и Заповед №
четиридесет и шест 198/01.10.2001 г. на министъра на
хиля)
труда и социалната политика

34672.5(тридесет и Правно основание:Имотът се
четири хиляди
управлява от Министерство на
шестс)
отбраната.

Заповед № ДС-1476-/3/ /
Дата:14.11.2012 г. изцяло отписан

№ 3422 /
07.12.2011

№ 3421 /
07.12.2011

№ 3419 /
07.12.2011

№ 3420 /
07.12.2011

№ 3418 /
07.12.2011

№ 3417 /
07.12.2011

№ 3416 /
07.12.2011

755

754

752

753

751

750

749

Частна

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

ПИ с идентификатор 48489.13.483 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем три/ по кадастралната
карта на гр. Монтана, с площ 14027 /четиринадесет хиляди
двадесет и седем/ кв.м, ведно с построени в него:
1. Сграда с идентификатор 48489.13.483.1 /четири осем
четири осем девет точка едно три точка четири осем три
точка едно/ - казарма със застроена площ 1360 /хиляда триста
и шестдесет/ кв.м, етажност - 2 /два/, конструкция - масивна,
година на построяване - 1983 г.
2. Сграда 48489.13.483.2 /четири осем четири осем девет
точка едно три точка четири осем три точка две/ - артелна със
ЗП 241 /двеста четиридесет и един/ кв.м, 1 /един/ ет.,
конструкция - масивна, построена 1982 г.
3. Сграда 48489.13.483.3 /четири осем четири осем девет
точка едно три точка четири осем три точка три/ - гараж със
ЗП 675 /шестстотин седемдесет и пет/ кв.м, 1 /един/ ет.,
конструкция - полумасивна, построена 1956 г.
4. Сграда 48489.13.483.4 /четири осем четири осем девет
точка едно три точка четири осем три точка четири/ - КПП
със ЗП 39 /тридесет и девет/ кв.м, 1 /един/ ет., конструкция - 1.04562e+006(един Правно основание:Имотът се
полумасивна, построена 1957 г.
милион
управлява от Министерство на
5. Басейн с площ 240 кв.м.
четиридесет и пет ) отбраната.

Частна

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

Частна

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

Частна

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

Частна

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

ПИ с идентификатор 48489.13.482 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем две/ по кадастралната
карта на гр. Монтана, с площ 10 141 /десет хиляди сто
четиридесет и един/ кв.м, ведно с построената в него сграда с
идентификатор 48489.13.482.2 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем две точка две/ караулно със застроена площ 91 /деветдесет и един/ кв.м,
етажност - 1 /един/, конструкция - полумасивна, година на
построяване - 1955 г.
ПИ с идентификатор 48489.13.480 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем нула/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 525 /петстотин
двадесет и пет/ кв.м.
ПИ с идентификатор 48489.13.481 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем един/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 2 997 /две хиляди
деветстотин деветдесет и седем/ кв.м.
ПИ с идентификатор 48489.13.479 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири седем девет/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 3406 /три хиляди
четиристотин и шест/ кв.м.

Частна

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

Незастроен поземлен имот с идентификатор 48489.13.478
/четири осем четири осем девет точка едно три точка четири
седем осем/ по кадастралната карта на гр. Монтана, с площ
5601 /пет хиляди шестстотин и един/ кв.м.

126023(сто
двадесет и шест
хиляди и д)

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

ПИ с идентификатор 48489.13.477 /четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири седем седем/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 7 065 /седем
хиляди шестдесет и пет/ кв.м, ведно с построената в него
сграда с идентификатор 48489.13.477.1 /четири осем четири
осем девет точка едно три точка четири седем седем точка
едно/ - гараж със застроена площ 2851 /две хиляди
осемстотин петдесет и един/ кв.м, етажност - 1 /един/,
конструкция - масивна, година на построяване - 1986 г.

768286(седемстоти Правно основание:Имотът се
н шестдесет и осем управлява от Министерство на
х)
отбраната.

Частна

192698(сто
деветдесет и две
хиляди ше)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната.

11812.5(единадесет Правно основание:Имотът се
хиляди осемстотин управлява от Министерство на
и)
отбраната.
67432.5(шестдесет Правно основание:Имотът се
и седем хиляди
управлява от Министерство на
четир)
отбраната.
76635(седемдесет и Правно основание:Имотът се
шест хиляди
управлява от Министерство на
шестс)
отбраната.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната.

Акт № 3464 /
Дата: 28.2.2012 г.

№ 3430 /
07.12.2011

№ 3428 /
07.12.2011

№ 3427 /
07.12.2011

№ 3426 /
07.12.2011

151

184

760

759

Частна

Частна

Частна

Публична

Имот № 371001 /три седем едно нула нула едно/ в землището
Монтана / Лом / с.Ковачица на с. Ковачица, с площ 1 720 /хиляда седемстотин и двадесет/ 4403.2(четири
/ Адрес: местност "До село" кв.м., представляващ прилежащ терен към овчарник и сграда хиляди
кв. УПИ:
с друго предназначение.
четиристотин и т)

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: ул.
"Раковска" № 2 кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Христо Ботев" № 4 кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" №5 кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 12961.423.407 /едно две девет шест едно
точка четири две три точка четири нула седем/ по
кадастралната карта на гр. Вършец с площ 764 /седемстотин
шестдесет и четири/ кв.м, ведно с построената в него сграда с
идентификатор 12961.423.407.1 /едно две девет шест едно
точка четири две три точка четири нула седем точка едно/ почивна станция със застроена площ 87 /осемдесет и седем/
26848.7(двадесет и
кв.м, етажност - 2 /два/, конструкция - масивна, година на
шест хиляди
построяване - 1932 г.
осемсто)
ПИ с идентификатор 03928.511.539 (нула три девет две осем
точка пет едно едно точка пет три девет) по кадастралната
карта на гр. Берковица с площ 789 (седемстотин осемдесет и
девет) кв.м и част от построената в него сграда,
представляваща самостоятелен обект с идентификатор
03928.511.539.1.1 (нула три девет две осем точка пет едно
едно точка пет три девет точка едно точка едно), състоящ се
от шест помещения с обща застроена площ 77,55 (седемдесет
и седем цяло и петдесет и пет стотни) кв.м и мазе с площ 39
(тридесет и девет) кв.м, както и съответните идеални части от
общите части на сградата.
Конструкция на сградата - МЖ; етажност - 1(един); година на 26975.2(двадесет и
преустройство - 1992 г.
шест хиляди
деветст)
1. Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.7
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка седем/ с площ 437
/четиристотин тридесет и седем/ кв.м, състоящ се от 14
/четиринадесет/ помещения, архивохранилище, две тоалетни,
коридор и прилежащите идеални части от общите части на
сградата. Самостоятелният обект се намира на втория етаж от
сграда с идентификатор 48489.11.454.4 /четири осем четири
осем девет точка едно едно точка четири пет четири точка
четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор
48489.11.454 /четири осем четири осем девет точка едно едно
точка четири пет четири/.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност.
2.Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.9
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка девет/ с площ 57 /петдесет и
седем/ кв.м, състоящ се от 2/две/ помещения и съответните
идеални части от общите части на сградата. Самостоятелният
обект се намира на третия етаж от сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 48489.11.454 /четири осем
четири осем девет точка едно едно точка четири пет четири/.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност.
3.Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.10
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно нула/ с площ 66
/шестдесет и шест/ кв.м, представляващ едно помещение и
съответните идеални части от общите части на сградата.
Самостоятелният обект се намира на четвъртия етаж от
сграда с идентификатор 48489.11.454.4 /четири осем четири 277584(двеста
осем девет точка едно едно точка четири пет четири точка
седемдесет и седем
четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор
хиля)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ имотът
се стопанисва, управлява и
разпорежда от Министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:Имотът се
управлява от Българска агенция
по безопасност на храните Областна дирекция по
безопасност на храните гр.
Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от Българска агенция
по безопасност на храните Областна дирекция по
безопасност на храните гр.
Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция по
заетостта, Дирекция "Регионална
служба по заетостта" Монтана, на
основание Заповед № 412 от
20.12.1999 г. на областния
управител на област Монтана

№ 3429 /
07.12.2011

№ 3424 /
07.12.2011

№ 3431 /
09.12.2011

№ 3432 /
09.12.2011

№ 3433 /
09.12.2011

№ 3435 /
12.12.2011

№ 3434 /
12.12.2011

761

757

762

763

764

162

162

Публична

Два бр. самостоятелни обекти на І-ви етаж в двуетажна
масивна сграда със сутерен, с идентификатор
44238.505.6210.1 /четири четири две три осем точка пет нула
пет точка шест две едно нула точка едно/ по кадастралната
карта на гр. Лом, построена 1989 г., както следва:
Правно основание:На основание
1. Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.6210.1.2
§1 и §2 от ПЗР на ПМС №
/четири четири две три осем точка пет нула пет точка шест
35/14.02.2011 г. и Заповед № РДдве едно нула точка едно точка две/, представляващ три стаи 11-206/06.04.2011 г. на
№№ 107, 120 и 121 с обща застроена площ 92,88 /деветдесет
Изпълнителния директор на
и две цяло осемдесет и осем стотни/ кв.м;
БАБХ, имотът се управлява от
2. Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.6210.1.3
Българска агенция по
/четири четири две три осем точка пет нула пет точка шест
безопасност на храните Монтана / Лом / гр.Лом /
две едно нула точка едно точка три/, представляващ три стаи - 69878.2(шестдесет Областна дирекция по
Адрес: ул. "Дунавска" № 44, №№ 108, 109 и 122 с обща застроена площ 108 /сто и осем/
и девет хиляди
безопасност на храните гр.
ет. 1 кв. УПИ:
кв.м.
осемс)
Монтана.

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" №5 кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.12
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно две/ с площ 244 /двеста
четиридесет и четири/ кв.м, състоящ се от 10 /десет/
помещения, сервизни помещения и съответните идеални
части от общите части на сградата. Самостоятелният обект се
намира на третия етаж от сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 48489.11.454 /четири осем
четири осем девет точка едно едно точка четири пет четири/.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
116061(сто и
административна дейност.
шестнадесет
хиляди и шес)

Частна

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес: ул.
"Заводска" № 4 кв. 23 УПИ:
ІV

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четири/ с площ 2 333
/две хиляди триста тридесет и три/ кв. м в кв. 23 /двадесет и
три/ по плана на град Брусарци, представляващ незастроен
терен.
Предназначение на имота: "смесено".

Частна

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес: ул.
"Заводска" № 6 кв. 23 УПИ:
VІ

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шест/ с площ 2 333 /две
хиляди триста тридесет и три/ кв. м в кв. 23 /двадесет и три/ 9530.31(девет
по плана на град Брусарци, представляващ незастроен терен. хиляди петстотин и
Предназначение на имота: "смесено".
триде)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост имотът е
в управление на областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Брусарци /
гр.Брусарци / Адрес: ул.
"Заводска" № 8 кв. 23 УПИ:
VІІ

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ /седем/ с площ 2 334
/две хиляди триста тридесет и четири/ кв. м в кв. 23 /двадесет
и три/ по плана на град Брусарци, представляващ незастроен 9534.39(девет
терен.
хиляди петстотин
Предназначение на имота: "смесено".
тридесе)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост имотът е
в управление на областния
управител на област Монтана.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 14773.501.658 /едно четири
седем седем три точка пет нула едно точка шест пет осем/ с
площ 3787 /три хиляди седемстотин осемдесет и седем/ кв.м,
Монтана / Георги Дамяново представляващ прилeжащ терен към телчарник.
/ с.Георги Дамяново / Адрес: Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За стопански двор

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
9770.5(девет
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от министъра на
седемстотин и сед) замеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идeнтификатор 14773.501.657 /едно четири
седем седем три точка пет нула едно точка шест пет седем/ с
площ 3626 /три хиляди шестстотин двадесет и шест/ кв.м,
Монтана / Георги Дамяново представляващ прилeжащ терен към краварник.
/ с.Георги Дамяново / Адрес: Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За стопански двор

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
замеделието и храните.

Правно основание:Имотът се
управлява от Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по
труда", Дирекция "Инспекция по
труда", Монтана на основание
Заповед № 411/20.12.1999 г.,
Заповед № 436/17.10.2002 г. на
областния управител на област
Монтана и Заповед №
198/01.10.2001 г. на министъра на
труда и социалната политика

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
9530.31(девет
държавната собственост имотът е
хиляди петстотин и в управление на областния
триде)
управител на област Монтана.

9355.1(девет
хиляди триста
петдесет и)

№ 3438 /
12.12.2011

№ 3437 /
12.12.2011

№ 3436 /
12.12.2011

№ 3444 /
20.12.2011

№ 3445 /
20.12.2011

№ 3446 /
20.12.2011

№ 3440 /
20.12.2011

162

162

162

770

771

772

766

Частна

Поземлен имот с идентификатор 14773.501.662 /едно четири
седем седем три точка пет нула едно точка шест шест две/ с
площ 3522 /три хиляди петстотин двадесет и два/ кв.м,
представляващ прилeжащ терен към административна сграда
Монтана / Георги Дамяново и складове.
9086.8(девет
/ с.Георги Дамяново / Адрес: Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
хиляди осемдесет и
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За стопански двор
шест )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
замеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идeнтификатор 14773.501.661 /едно четири
седем седем три точка пет нула едно точка шест шест едно/ с
площ 593 /петстотин деветдесет и три/ кв.м, представляващ
Монтана / Георги Дамяново прилежащ терен към кантар.
1529.9(хиляда
/ с.Георги Дамяново / Адрес: Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
петстотин двадесет
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За стопански двор
и де)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
замеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идeнтификатор 14773.501.660 /едно четири
седем седем три точка пет нула едно точка шест шест нула/ с
площ 1271 /хиляда двеста седемдесет и един/ кв.м,
Монтана / Георги Дамяново представляващ прилeжащ терен към склад за зърнени храни.
/ с.Георги Дамяново / Адрес: Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За стопански двор

Публична

Публична

Публична

Публична

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
3279.2(три хиляди разпореждането с имота се
двеста седемдесет извършва от министъра на
и)
замеделието и храните.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 5 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.8 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка
седем точка осем/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 216,20 /двеста и шестнадесет цяло и двадесет
стотни/ кв.м, състоящ се от 10 /десет/ бр. стаи, вътрешен
коридор и тоалетна, находящ се на петия етаж от високото
осеметажно тяло на административна сграда с идентификатор
48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет точка осем точка
три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ.
119075(сто и
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
деветнадесет
административна дейност.
хиляди и с)

Правно основание:виж графа 13
/Забележки/

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 6 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.9 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка
седем точка девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 223,50 /двеста двадесет и три цяло и петдесет
стотни/ кв.м, състоящ се от 10 /десет/ бр. стаи, вътрешен
коридор и тоалетна, находящ се на шестия етаж от високото
осеметажно тяло на административна сграда с идентификатор
48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет точка осем точка
три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ.
123095(сто
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
двадесет и три
административна дейност.
хиляди и де)

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
съгласно Решение № 471 от
23.09.1995 г. на Министерския
съвет.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 8 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.2 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка
седем точка две/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 201,47 /двеста и едно цяло и четиридесет и
седем стотни/ кв.м, състоящ се от 8 /осем/ бр. стаи, коридор и
тоалетна, находящ се на осмия етаж от високото осеметажно
тяло на административна сграда с идентификатор
48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет точка осем точка
три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ.
110962(сто и десет
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
хиляди
Правно основание:виж графа 13
административна дейност.
деветстотин)
/Забележки/

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 1 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.3 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едноточка седем
точка три/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 59 /петдесет и девет/ кв.м, на първия етаж от
Правно основание:Имотът се
високото осем етажно тяло на административна сграда с
управлява от областния
идентификатор 48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет
управител на област Монтана
точка осем точка три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ. 45492.9(четиридесе съгласно Решение № 471 от
Предназначение на самостоятелния обек: За търговска
т и пет хиляди
23.09.1995 г. на Министерския
дейност.
четир)
съвет.

№ 3439 /
20.12.2011

№ 3441 /
20.12.2011

№ 3442 /
20.12.2011

№ 3443 /
20.12.2011

№ 3447 /
22.12.2011

№ 3450 /
23.12.2011

№ 3449 /
23.12.2011

765

767

768

769

156

774

773

Публична

Публична

Публична

Публична

Частна

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 1 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.4 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едноточка седем
точка четири/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 28 /двадесет и осем/ кв.м, на първия етаж от
Правно основание:Имотът се
високото осем етажно тяло на административна сграда с
управлява от областния
идентификатор 48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет
управител на област Монтана
точка осем точка три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ. 15421.3(петнадесет съгласно Решение № 471 от
Предназначение на самостоятелния обек: Друг вид
хиляди
23.09.1995 г. на Министерския
самостоятелен обект в сграда.
четиристотин)
съвет.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 3 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.5 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка
седем точка пет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 151,50 /сто петдесет и едно цяло и петдесет
стотни/ кв.м, състоящ се от 6 /шест/ бр. стаи, на втория етаж
от високото осеметажно тяло на административна сграда с
идентификатор 48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет
точка осем точка три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ.
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
административна дейност.
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.6 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка
седем точка шест/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 154,40 /сто петдесет и четири цяло и
четиридесет стотни/ кв.м, състоящ се от 7 /седем/ бр. стаи, на
третия етаж от високото осеметажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.7
/четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка седем/, конструкция - МсбЖ.
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
административна дейност.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 4 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.7 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка
седем точка седем/ по кадастралната карта на гр. Монтана,
със застроена площ 218,40 /двеста и осемнадесет цяло и
четиридесет стотни/ кв.м, състоящ се от 9 /девет/ бр. стаи,
вътрешен коридор и тоалетна, находящ се на четвъртия етаж
от високото осеметажно тяло на административна сграда с
идентификатор 48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет
точка осем точка три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ. 120286(сто и
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
двадесет хиляди
административна дейност.
двеста о)

Правно основание:виж графа 13
/Забележки/

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: в местността "Над
долапа" кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.202.15 /четири четири
две три осем точка две нула две точка едно пет/ с площ 5000
/пет хиляди/ кв.м по кадастралната карта на гр. Лом,
представляващ прилежащ терен към краварник.
21600(двадесет и
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;
една хиляди и
Начин на трайно ползване на имота: За стопански двор.
шестс)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
замеделието и храните.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 1, ет. 2 кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Благово / Адрес: кв.
УПИ:

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

Имот № 000081 /нула нула нула нула осем едно/ с площ 329
/триста двадесет и девет/ кв. м в землището на с. Благово,
представляващ прилежащ терен към работилница.

Поземлен имот с идентификатор 48489.16.376 /четири осем
четири осем девет точка едно шест точка три седем шест/ с
площ 5090 /пет хиляди и деветдесет/ кв.м по кадастралната
карта на град Монтана, представляващ прилежащ терен към
животновъдна ферма и към сграда с друго предназначение.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: За животновъдна ферма.

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
83440.4(осемдесет съгласно Решение № 471 от
и три хиляди
23.09.1995 г. на Министерския
четирис)
съвет.

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
85037.6(осемдесет съгласно Решение № 471 от
и пет хиляди
23.09.1995 г. на Министерския
тридесе)
съвет.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
480.6(четиристоти разпореждането с имота се
н и осемдесет лева извършва от министъра на
)
замеделието и храните.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
21988.8(двадесет и разпореждането с имота се
една хиляди
извършва от министъра на
деветст)
замеделието и храните.

Заповед № ДС-1423-/2/ /
Дата:10.5.2013 г. изцяло отписан

№ 3448 /
23.12.2011

№ 3451 /
23.12.2011

№ 3452 /
28.12.2011

№ 3453 /
24.01.2012

№ 3454 /
24.01.2012

№ 3455 /
27.01.2012

92

156

775

776

777

184

Публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.100.1.5
/четири осем четири осем девет точка осем точка едно нула
нула точка едно точка пет/ по кадастралната карта на гр.
Монтана, със застроена площ 320,43 /триста и двадесет цяло
и четиридесет и три стотни/ кв.м, ведно със съответните
идеални части от правото на строеж и от общите части на
сграда с идентификатор 48489.8.100.1 /четири осем четири
осем девет точка осем точка едно нула нула точка едно/,
Монтана / Монтана /
етажност - 5 /пет/, конструкция - МсбЖ, година на
гр.Монтана / Адрес: бул.
построяване - 1976 г.
"Александър Стамболийски" Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
№ 12, ет. 5 кв. УПИ:
административна дейност.
Поземлен имот с идентификатор 44238.202.17 /четири четири
две три осем точка две нула две точка едно седем/ с площ
1115 /хиляда сто и петнадесет/ кв.м по кадастралната карта на
Монтана / Лом / гр.Лом /
гр. Лом, представляващ прилежащ терен към краварник.
Адрес: в местността "Над
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;
долапа" кв. УПИ:
Начин на трайно ползване на имота: За стопански двор.
Поземлен имот № 000134 /нула нула нула едно три четири/ в
землището на с. Бокиловци, с площ 7120 /седем хиляди сто и
двадесет/ кв.м и изградено в него съоръжение - естакада за
Монтана / Берковица /
мотори, бетонова конструкция, височина около 20 /двадесет/
с.Бокиловци / Адрес:
см.
местност "Йончови ханове" Начин на трайно ползване на имота: учебно-тренировъчна
кв. УПИ:
територия.
Поземлен имот с идентификатор 48489.6.735 /четири осем
четири осем девет точка шест точка седем три пет/ по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 81 501 /осемдесет
Монтана / Монтана /
и една хиляди петстотин и един/ кв.м, представляващ
гр.Монтана / Адрес: ул.
застроен терен.
"Сирма войвода" № 4 кв.
Начин на трайно ползване: За обект комплекс за
УПИ:
здравеопазване.
Поземлен имот с идентификатор 48489.6.736 /четири осем
четири осем девет точка шест точка седем три шест/ по
Монтана / Монтана /
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 26 500 /двадесет
гр.Монтана / Адрес: ул.
и шест хиляди и петстотин/ кв.м.
"Сирма войвода" № 2 кв.
Начин на трайно ползване: За друг обществен обект,
УПИ:
комплекс.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Юлиус Ирасек" № 4, ет. 1
кв. УПИ:

173272(сто
седемдесет и три
хиляди дв)

Правно основание:Имотът е
предоставен за управление на
Сметна палата на основание,
съгласно Разпореждане №6 от
30.01.1997 г. на Министерския
съвет и Заповед № 22/13.02.1997
г. на областния управител на
област Монтана.

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
4816.8(четири
разпореждането с имота се
хиляди осемстотин извършва от министъра на
и шес)
замеделието и храните.

55400.9(петдесет и Правно основание:
Имотът се
пет хиляди и
управлява от Министерство на
четири)
отбраната.

Правно основание:На основание
1.83377e+006(един чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
милион осемстотин управлява от областния
тридесе)
управител на област Монтана.

596250(петстотин
деветдесет и шест
хи)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.441.1.11
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
четири едно точка едно точка едно едно / по кадастралната
карта на гр. Монтана, със застроена площ 154,71 /сто петдесет
и четири цяло седемдесет и една стотни/ кв.м, състоящ се от 5
/пет/ бр. стаи и складово помещение, както и 1/2 идеална част
от коридора и сервизните помещения в голямото крило на
първия етаж и съответните идеални части от общите части на
четириетажна сграда със сутерен, конструкция – МсбЖ,
Правно основание:Имотът се
построена 1974 г., с идентификатор 48489.11.441.1 /четири
управлява от Българска агенция
осем четири осем девет точка едно едно точка четири четири
по безопасност на храните едно точка едно/.
82109.9(осемдесет Областна дирекция по
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
и две хиляди сто и безопасност на храните гр.
административна дейност.
д)
Монтана.

Заповед № ДС-142-/1/ /
Дата:15.1.2016 г.
ч.- изцяло отписан
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Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
„Николаевска”, бл. 23 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.86.1.21
(нула три девет две осем точка пет едно две точка осем шест
точка едно точка две едно) по кадастралната карта на гр.
Берковица, със застроена площ 50,20 (петдесет цяло и
двадесет стотни) кв.м, представляващ 3 бр. помещения със
застроена площ съответно 16,50 /шестнадесет цяло и петдесет
стотни/ кв.м, 22,30 /двадесет и две, цяло и тридесет стотни/
кв.м и 11,40 /единадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м,
ведно с 46% /четиридесет и шест процента/ идеални части от
входното антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ
27,00 /двадесет и седем/ кв.м, както и съответните идеални
части от общите части на пететажна масивна жилищна сграда
с идентификатор 03928.512.86.1 (нула три девет две осем
точка пет едно две точка осем шест точка едно), построена
1969 г.
9020.6(девет
Предназначение на самостоятелния обект: За друг вид
хиляди двадесет
самостоятелен обект в сграда.
лева и 6)

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-88/28.05.2010 г.
на областния управител на област
Монтана, Решение №
3572/14.03.2011 г. на ВАС по
адм. дело № 10848/2010 г. и
Приемателно-предавателен
протокол от 29.09.2011 г., имотът
се управлява областния
управител на област Монтана.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
„Николаевска”, бл. 23 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.86.1.19
(нула три девет две осем точка пет едно две точка осем шест
точка едно точка едно девет) по кадастралната карта на гр.
Беркови-ца, със застроена площ 58,90 (петдесет и осем цяло и
деветде-сет стотни) кв.м и 54% /петдесет и четири процента/
идеални части от входното антре, коридора и тоалетната,
трите с обща площ 27,00 /двадесет и седем/ кв.м, както и
съответните идеал-ни части от общите части на пететажна
масивна жилищна сграда с идентификатор 03928.512.86.1
(нула три девет две осем точка пет едно две точка осем шест
точка едно), построе-на 1969 г.
10583.9(десет
Предназначение на самостоятелния обект: За търговска
хиляди петстотин
дейност.
осемдес)

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-88/28.05.2010 г.
на областния управител на област
Монтана, Решение №
3572/14.03.2011 г. на ВАС по
адм. дело № 10848/2010 г. и
Приемателно-предавателен
протокол от 29.09.2011 г., имотът
се управлява областния
управител на област Монтана.

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 133028 /едно три три нула две осем/ с площ 337
716.1(седемстотин разпореждането с имота се
/триста тридесет и седем/ кв. м в землището на с. Замфирово, и шестнадесет
извършва от министъра на
представляващ прилежащ терен към 2 /два/ бр. трафопостове. лева)
замеделието и храните.

Монтана / Берковица /
с.Черешовица / Адрес: кв.
20 УПИ: V-149

УПИ V-149 /пет - сто четиридесет и девет/ с площ 858
/осемстотин петдесет и осем/ кв.м в кв. 20 /двадесет/ по плана 1350.8(хиляда
на с. Черешовица, представляващ прилежащ терен към
триста и петдесет
масивна сграда.
лева )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

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

УПИ І с площ 1256 /хиляда двеста петдесет и шест/ кв.м по
парцеларния план на стопански двор "Бригада фуражно
животновъдна /БФЖ/ и кравеферма І район", представляващ
прилежащ терен към склад-хамбар.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2475.8(две хиляди разпореждането с имота се
четиристотин
извършва от министъра на
седемд)
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Пристанищна"
№ 21 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.505.6292 /четири
четири две три осем точка пет нула пет точка шест две девет
две/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 1153 /хиляда
сто петдесет и три/ кв.м и построената в него
административна сграда с идентификатор 44238.505.6292.1
/четири четири две три осем точка пет нула пет точка шест
две девет две точка едно/, със застроена площ 494
/четиристотин деветдесет и четири/ кв.м, етажност - 4
/четири/, конструкция - масивна, година на построяване 1976 г.

Правно основание:На основание
Заповед № РД-08-267/05.06.2006
г. на Министъра на транспорта и
Решение № 474/17.06.2009 г. на
Министерския съвет, имотът се
управлява от Държавно
420497(четиристот предприятие "Пристанищна
ин и двадесет
инфраструктура" гр. София, ЕИК
хиляди)
13016140.

Заповед № ДС-1422-(2) /
Дата:08.5.2013 г. изцяло отписан
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Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. „ Латинка” кв.
УПИ:

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Пристанищна"
№ 43 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.503.553 /четири
четири две три осем точка пет нула три точка пет пет три/ по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 2933 /две хиляди
деветстотин тридесет и три/ кв.м.
Трайно предназначениена територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За железопътна гара, спирка.
ПИ с идентификатор 44238.507.76 /четири четири две три
осем точка пет нула седем точка седем шест/ по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 109721 /сто и девет хиляди
седемстотин двадесет и един/ кв.м и построени в него сгради:
1. Сграда старо приемно здание с идентификатор
44238.507.76.21 /четири четири две три осем точка пет нула
седем точка седем шест точка две едно/ със застроена площ
601 /шестстотин и един/ кв.м, РЗП - 890 /осемстотин и
деветдесет/ кв.м, етажност - 2 /два/с прилежащите му избено
помещение от 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м и таван от
324 /триста двадесет и четири/ кв.м, конструкция - масивна,
построена 1908 г.
2. Сграда ново приемно здание с идентификатори
44238.507.76.19 /четири четири две три осем точка пет нула
седем точка седем шест точка едно девет/ и 44238.507.76.20
/четири четири две три осем точка пет нула седем точка седем
шест точка две нула/, със ЗП - 646 /шестстотин четиридесет и
шест/ кв.м, етажност - 1 /един/ и прилежащо избено
помещение от 471 /четиристотин седемдесет и един/ кв.м,
конструкция - масивна, построена 1996 г.
3. Сграда магазия жп гара Лом с идентификатори
44238.507.76.6 /четири четири две три осем точка пет нула
седем точка седем шест точка шест/ и 44238.507.76.7 /четири
четири две три осем точка пет нула седем точка седем шест
точка седем/, със ЗП - 431 /четиристотин тридесет и един/
кв.м, етажност - 1 /един/, конструкция - масивна, построена
1918 г.
4. Сграда на транспорта с идентификатор
44238.507.76.18/четири четири две три осем точка пет нула
седем точка седем шест точка едно осем/ със ЗП - 166 /сто
шестдесет и шест/ кв.м, етажност - 2 /два/ и прилежащо
избено помещение от 166 /сто шестдесет и шест/ кв.м,
конструкция - масивна, построена 1913 г.
5. Сграда стрелкова кабина пост № 2, с идентификатор
44238.507.76.2/четири четири две три осем точка пет нула

Поземлен имот с идентификатор 81390.50.301 /осем едно три
девет нула точка пет нула точка три нула едно/ с площ 14 999
Монтана / Чипровци /
/четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет/ кв. м
гр.Чипровци / Адрес:
по кадастралната карта на град Чипровци.
местността "Андровица" кв. Трайно предназначение на територията: Горска.
УПИ:
Начин на трайно ползване: Разсадник.
Имот № 000114 /нула нула нула едно едно четири/в
землището на с. Мърчево, с площ 1483 /хиляда четиристотин
осемдесет и три/ кв.м и изградената върху него предпазна
дига, представляваща съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водите на река Огоста, с трапецовиден земен
Монтана / Бойчиновци /
профил, ширина на короната - 2,50 м /две цяло и петдесет
с.Мърчево / Адрес: кв.
стотни/ и наклон на откосите 1:1,5; година на построяване УПИ:
1963 г.

Монтана / Берковица /
с.Рашовица / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
25223.8(двадесет и предприятие, образувано на
пет хиляди двеста основание Закона за
д)
железопътния транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
1.47788e+006(един инфраструктура" – държавно
милион
предприятие, образувано на
четиристотин
основание Закона за
седем)
железопътния транспорт.
Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие 36477.6(тридесет и Териториално поделение
шест хиляди
Държавно горско стопанство
четирис)
"Чипровци" град Чипровци

1957.6(на земята хиляда
деветстотин)

Имот № 010059 /нула едно нула нула пет девет/ с площ 4 036 6179.9(шест
/четири хиляди тридесет и шест/ кв. м в землището на с.
хиляди сто
Рашовица, представляващ прилежащ терен към краварник.
седемдесет и д)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и храните.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1431-(1) /
Дата:02.10.2013 изцяло отписан
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Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.1 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка
седем точка едно/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 216,20 /двеста шестнадесет цяло и двадесет
стотни/ кв.м, състоящ се от 10 /десет/ бр. стаи, вътрешен
коридор и тоалетна, находящ се на седмия етаж от високото
осеметажно тяло на административна сграда с идентификатор
Монтана / Монтана /
48489.8.31.7 /четири осем четири осем девет точка осем точка
гр.Монтана / Адрес:
три едно точка седем/, конструкция - МсбЖ.
пл."Жеравица" № 1, ет. 7 кв. Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
УПИ:
административна дейност.
Имот № 000262 /нула нула нула две шест две/в землището на
с. Владимирово, с площ 2808 /две хиляди осемстотин и осем/
кв.м и изградената върху него предпазна дига,
представляваща съоръжение за предпазване от вредното
Монтана / Бойчиновци /
въздействие на водите на река Огоста, с трапецовиден земен
с.Владимирово / Адрес:
профил, ширина на короната - 2,50 м /две цяло и петдесет
местността "Река Огоста"
стотни/ и наклон на откосите 1:1,5; година на построяване кв. УПИ:
1963 г.
Имот № 000263 /нула нула нула две шест три/ в землището на
с. Владимирово, с площ 2294 /две хиляди двеста деветдесет и
четири/ кв.м и изградената върху него предпазна дига,
представляваща съоръжение за предпазване от вредното
Монтана / Бойчиновци /
въздействие на водите на река Огоста, с трапецовиден земен
с.Владимирово / Адрес:
профил, ширина на короната - 2,50 м /две цяло и петдесет
местността "Река Огоста"
стотни/ и наклон на откосите 1:1,5; година на построяване кв. УПИ:
1963 г.
Имот № 000264 /нула нула нула две шест четири/ в
землището на с. Владимирово, с площ 5230 /пет хиляди
двеста и тридесет/ кв.м и изградената върху него предпазна
дига, представляваща съоръжение за предпазване от вредното
Монтана / Бойчиновци /
въздействие на водите на река Огоста, с трапецовиден земен
с.Владимирово / Адрес:
профил, ширина на короната - 2,50 м /две цяло и петдесет
местността "Река Огоста"
стотни/ и наклон на откосите 1:1,5; година на построяване кв. УПИ:
1963 г.
Имот № 000265 /нула нула нула две шест пет/ в землището на
с. Владимирово, с площ 3222 /три хиляди двеста двадесет и
два/ кв.м и изградената върху него предпазна дига,
представляваща съоръжение за предпазване от вредното
Монтана / Бойчиновци /
въздействие на водите на река Огоста, с трапецовиден земен
с.Владимирово / Адрес:
профил, ширина на короната - 2,50 м /две цяло и петдесет
местността "Река Огоста"
стотни/ и наклон на откосите 1:1,5; година на построяване кв. УПИ:
1963 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от МОМН –
Регионален инспекторат по
образованието Монтана, съгласно
109008(сто и девет Заповед № 139/04.07.2000 г. на
хиляди и седем
областния управител на област
лев)
Монтана.

Правно основание:Имотът се
5391.4(на земята - управлява от Министъра на
пет хиляди триста ) земеделието и храните.

4404.5(на земята четири хиляди
чети)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и храните.

10041.6(на земята - Правно основание:Имотът се
десет хиляди
управлява от Министъра на
четир)
земеделието и храните.

6186.2(на земята шест хиляди сто
ос)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Бойчиновци /
с.Владимирово / Адрес:
местността "Река Огоста"
кв. УПИ:

Имот № 000266 /нула нула нула две шест шест/ в землището
на с. Владимирово, с площ 5841 /пет хиляди осемстотин
четиридесет и един/ кв.м и изградената върху него предпазна
дига, представляваща съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водите на река Огоста, с трапецовиден земен
профил, ширина на короната - 2,50 м /две цяло и петдесет
11214.7(на земята - Правно основание:Имотът се
стотни/ и наклон на откосите 1:1,5; година на построяване единадесет хиляди управлява от Министъра на
1963 г.
)
земеделието и храните.

Монтана / Бойчиновци /
с.Владимирово / Адрес:
местността "Река Огоста"
кв. УПИ:

Имот № 000267 /нула нула нула две шест седем/ в землището
на с. Владимирово, с площ 4865 /четири хиляди осемстотин
шестдесет и пет/ кв.м и изградената върху него предпазна
дига, представляваща съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водите на река Огоста, с трапецовиден земен
профил, ширина на короната - 2,50 м /две цяло и петдесет
9340.8(на земята стотни/ и наклон на откосите 1:1,5; година на построяване девет хиляди
1963 г.
трист)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3476 /
19.03.2012

№ 3477 /
19.03.2012

№ 3478 /
19.03.2012

№ 3479 /
19.03.2012

№ 3480 /
19.03.2012

789

790

791

792

793

Публична

Цибърска-Дунавска дига - предпазна дига № 1
Имот № 000014 /нула нула нула нула едно четири/ в
землището на с. Горни Цибър, с площ 74958 /седемдесет и
четири хиляди деветстотин петдесет и осем/ кв.м и
изградената върху него предпазна дига, представляваща
съоръжение за предпазване от вредното въздействие на
водите на река Дунав, с трапецовиден земен профил, ширина
Монтана / Вълчедръм /
на короната - 3,50 м /три цяло и петдесет стотни/ и наклон на
Правно основание:Имотът се
с.Горни Цибър / Адрес: кв. откосите: мокър 1:3, сух 1:2,5 и височина - 3 /три/ м, година 98944.6(на земята - управлява от Министъра на
УПИ:
на построяване - 1963 г.
деветдесет и осем ) земеделието и храните.

Публична

Монтана / Вълчедръм /
с.Горни Цибър / Адрес:
местността "Блатото" кв.
УПИ:

Цибърска-Дунавска дига - предпазна дига № 2
Имот № 000006 /нула нула нула нула нула шест/ с площ 41397
/четиридесет и една хиляди триста деветдесет и седем/ кв.м в
землището на с. Долни Цибър и имот № 000259 /нула нула
нула две пет девет/ с площ 78563 /седемдесет и осем хиляди
петстотин шестдесет и три/ кв.м в землището на с. Долни
Цибър, попадащ в отдел/подотдел 46/ь, площ 0,004 дка,
широколистна гора, както и изградената върху имотите
предпазна дига, представляваща съоръжение за предпазване
от вредното въздействие на водата, с трапецовиден земен
профил, ширина на короната - 3,50 /три цяло и петдесет
стотни/ м и наклон на откосите: мокър 1:3, сух 1:2,5 и
230323(на земята височина - 3 /три/ м, година на построяване - 1963 г.
двеста и тридесет )

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Публична

Цибърска-Дунавска дига - предпазна дига № 3
Имот № 000142 /нула нула нула едно четири две/ с площ
47107 /четиридесет и седем хиляди сто и седем/ кв.м в
землището на с. Станево и имот № 000595 /нула нула нула пет
девет пет/ с площ 50764 /петдесет хиляди седемстотин
шестдесет и четири/ кв.м в землището на с. Станево, попадащ
в отдел/подотдел 44/4, площ 0,072 дка - сечище,
отдел/подотдел 44/г, площ 0,020 дка - широколистна гора,
отдел/подотдел 44/е, площ 0,041 дка - широколистна гора,
както и изградената върху имотите предпазна дига,
представляваща съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с трапецовиден земен профил, ширина
на короната - 3,50 /три цяло и петдесет стотни/ м и наклон на
Монтана / Лом / с.Станево / откосите: мокър 1:3, сух 1:2,5 и височина - 3 /три/ м, година 137802(на земята Адрес: кв. УПИ:
на построяване - 1963 г.
сто тридесет и сед)

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Публична

Публична

Монтана / Лом / с.Орсоя /
Адрес: кв. УПИ:

Орсойска-Дунавска дига - предпазна дига № 4
Имот № 000213 /нула нула нула две едно три/ с площ 1862
/хиляда осемстотин шестдесет и два/ кв.м в землището на с.
Орсоя и имот № 000214 /нула нула нула две едно четири/ с
площ 5273 /пет хиляди двеста седемдесет и три/ кв.м в
землището на с. Орсоя, както и изградената върху имотите
предпазна дига, представляваща съоръжение за предпазване
от вредното въздействие на водите на река Дунав, с
трапецовиден земен профил, ширина на короната - 3,00 /три/
м и наклон на откосите: мокър 1:3, сух 1:2; година на
построяване - 1963 г.

Монтана / Вълчедръм /
с.Игнатово / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 000267 /нула нула нула две шест седем/ в землището
на с. Игнатово, с площ 34090 /тридесет и четири хиляди и
деветдесет/ кв.м и изградената върху него корекция на река
Липница, представляваща съоръжение за предпазване от
вредното въздействие на водата, с обща дължина 1460 /хиляда
четиристотин и шестдесет/ м, с изградени диги от двете
страни на реката. Ширина на кюнето в коригирания участък 3 /три/ м, дълбочина - 1,00 /един/ м. Ширина на бермата - 4,6
/четири цяло и шест десети/ м, ширина на короната на дигата 2,50 /две цяло и петдесет стотни/ м. Страничните диги са с
двойно трапецовиден профил и наклон на откосите: мокър
44998.8(на земята - Правно основание:Имотът се
1:3, сух 1:1,25; година на построяване на съоръжението - 1963 четиридесет и
управлява от Министъра на
г.
чети)
земеделието и храните.

7534.6(на земята седем хиляди
петст)

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3481 /
19.03.2012

№ 3482 /
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№ 3483 /
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№ 3485 /
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№ 3486 /
27.03.2012
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Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" - отводнителен канал С4
Имот № 000210 /нула нула нула две едно нула/ с площ 5271
/пет хиляди двеста седемдесет и един/ кв.м в землището на с.
Сливата и имот № 000240 /нула нула нула две четири нула/ с
площ 3672 /три хиляди шестстотин седемдесет и два/ кв.м в
землището на с. Сливата, както и изграденият върху имотите
отводнителен канал С-4, представляващ съоръжение за
предпазване от вредното въздействие на водата, с обща
дължина 1900 /хиляда и деветстотин/ м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,70 - 0,90 м, наклон на откосите 9443.8(на земята Монтана / Лом / с.Сливата / 1:1,5 и дълбочина на канала - 0,50 - 0,60 м; максимално водно девет хиляди
Адрес: кв. УПИ:
количество - 0,236 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. четир)
Отводнителна система "Орсойска низина" - отводнителен
канал С-6-1
Имот № 000304 /нула нула нула три нула четири/ с площ 5467
/пет хиляди четиристотин шестдесет и седем/ кв.м в
землището на с. Добри дол и изграденият върху него
отводнителен канал С-6-1, представляващ съоръжение за
предпазване от вредното въздействие на водата, с обща
дължина 1350 /хиляда триста и петдесет/ м, трапецовиден
земен профил, ширина на дъното 0,70 - 1,00 м, наклон на
откосите 1:1,5 и дълбочина на канала - 0,65 - 0,80 м;
5773.2(на земята Монтана / Лом / с.Добри дол максимално водно количество - 0,300 куб.м/сек.; година на
пет хиляди
/ Адрес: кв. УПИ:
построяване - 1970 г.
седемст)
Отводнителна система "Орсойска низина" - Отводнителна
помпена станция "Долни Цибър"
Поземлен имот № 501.236 /пет нула едно точка две три шест/
по плана на с. Долни Цибър, с площ 91 /деветдесет и един/
кв.м и построената върху него сграда отводнителна помпена
Монтана / Вълчедръм /
станция със застроена площ 91 /деветдесет и един/ кв.м,
с.Долни Цибър / Адрес: кв. етажност - 1 /един/, конструкция - масивна, година на
6189(шест хиляди
УПИ:
построяване - 1963 г.
сто осемдесет и де)

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

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

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.9 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 214,25 /двеста и четиринадесет цяло и
двадесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от седем бр. стаи, на
етаж -1 /подземен/ в ниското триетажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.1
/четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно/, конструкция - МсбЖ.
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
112637(сто и
административна дейност.
дванадесет хиляди
шестст)
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.10
/четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно точка десет/ по кадастралната карта на гр.
Монтана, със застроена площ 120,30 /сто и двадесет цяло и
тридесет стотни/ кв.м, състоящ се от три бр. стаи и WC, на
етаж -1 /подземен/ в ниското триетажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.1
/четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно/, конструкция - МсбЖ.
Предназначение на самостоятелния обек: За търговска
63245(шестдесет и
дейност.
три хиляди двеста )

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министъра на
земеделието и храните.

Акт № 3542 /
Дата: 29.10.2012 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
съгласно Решение № 471 от
23.09.1995 г. на Министерския
съвет.

Заповед № ДС-147-(9) /
Дата:04.09.2013 изцяло отписан

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
съгласно Решение № 471 от
23.09.1995 г. на Министерския
съвет.

Заповед № ДС-147-(9) /
Дата:04.09.2013 изцяло отписан
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№ 3488 /
27.03.2012

№ 3489 /
27.03.2012

№ 3491 /
27.03.2012

№ 3490 /
27.03.2012

800

801

802

804

803

Публична

Публична

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

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

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.6 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка шест/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 465,00 /четиристотин шестдесет и пет/ кв.м,
състоящ се от 14 /четиринадесет/ бр. помещения, на втория
етаж от ниското триетажно тяло на административна сграда с
идентификатор 48489.8.31.1 /четири осем четири осем девет
точка осем точка три едно точка едно/, конструкция - МсбЖ. 244463(двеста
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
четиридесет и
административна дейност.
четири хи)
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.8 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка осем/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 566,00 /петстотин шестдесет и шест/ кв.м,
находящ се на етаж -1 /подземен/ в ниското триетажно тяло
на административна сграда с идентификатор 48489.8.31.1
/четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно/, конструкция - МсбЖ.
Предназначение на самостоятелния обек: За друг вид
самостоятелен обект в сграда.
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.4
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка четири/ по кадастралната карта
на гр. Монтана, със застроена площ 387,00 /триста осемдесет
и седем/ кв.м, ведно със съответните идеални части от
правото на строеж и от общите части на сграда с
идентификатор 48489.11.454.1 /четири осем четири осем
девет точка едно едно точка четири пет четири точка едно/,
етажност - 6 /шест/, конструкция - МсбЖ, година на
построяване - 1961 г.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност.

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
съгласно Решение № 471 от
23.09.1995 г. на Министерския
съвет.

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
297562(двеста
съгласно Решение № 471 от
деветдесет и седем 23.09.1995 г. на Министерския
хиля)
съвет.

Правно основание:Имотът се
управлява от Агенция по
геодезия, картография и кадастър
213145(двеста и
на основание Заповед №
тринадесет хиляди 166/01.10.2003 г. на областния
сто)
управител на област Монтана.

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 3, ет. 3 кв.
УПИ:

Публична

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" - отводнителен канал С5
Имот № 000316 /нула нула нула три едно шест/ с площ 6995
/шест хиляди деветстотин деветдесет и пет/ кв.м и имот №
000312 /нула нула нула три едно две/ с площ 5937 /пет хиляди
деветстотин тридесет и седем/ кв.м в землището на с.
Сливата, както и изграденият върху имотите отводнителен
канал С-5, представляващ съоръжение за предпазване от
вредното въздействие на водата, с обща дължина 2870 /две
хиляди осемстотин и седемдесет/ м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 0,60 м, наклон на откосите 18580.7(на земята Монтана / Лом / с.Сливата / 1:1,5 и дълбочина на канала - 0,75 - 0,85 м; максимално водно осемнадесет
Адрес: кв. УПИ:
количество - 0,265 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. хиляди)

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Публична

Орсойска-Дунавска дига - предпазна дига № 3
Имот № 000333 /нула нула нула три три три/ с площ 2843 /две
хиляди осемстотин четиридесет и три/ кв.м, имот № 003001
/нула нула три нула нула едно/ с площ 9786 /девет хиляди
седемстотин осемдесет и шест/ кв.м и имот № 000314 /нула
нула нула три едно четири/ с площ 10513 /десет хиляди
петстотин и тринадесет/ кв.м в землището на с. Сливата,
както и изградената върху имотите предпазна дига,
представляваща съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водите на река Дунав, с трапецовиден земен
Монтана / Лом / с.Сливата / профил, ширина на короната - 3,00 /три/ м и наклон на
31327.3(на земята Адрес: кв. УПИ:
откосите: мокър 1:3, сух 1:2; година на построяване - 1963 г. тридесет и един хи)

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3484 /
27.03.2012

№ 3492 /
29.03.2012

797

805

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.4 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка четири/ по кадастралната карта на гр. Монтана, с
разгъната застроена площ 1245,85 /хиляда двеста четиридесет
и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, на три нива както
следва:
- Ниво 1 /І-ви етаж/ със застроена площ 397,85 /триста
осемдесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м,
състоящ се от 8 /осем/ бр. стаи, коридор и WC;
- Ниво 2 /ІІ-ри етаж/ със ЗП 424,00 /четиристотин двадесет и
четири/ кв.м, състоящ се от 9 /девет/ бр. стаи, коридор и WC;
- Ниво 3 /ІІІ-ти етаж/ със ЗП 424,00 /четиристотин двадесет и
четири/ кв.м, състоящ се от 17 /седемнадесет/ бр. стаи,
коридор и WC;
Обектът се намира в ниското триетажно тяло на
Правно основание:Имотът се
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.1
управлява от областния
/четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
управител на област Монтана
точка едно/, конструкция - МсбЖ.
654977(шестстотин съгласно Решение № 471 от
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
петдесет и четири 23.09.1995 г. на Министерския
административна дейност.
х)
съвет.

Публична

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

Публична

Отводнителна с-ма "Цибърска низина" - отводнителен канал
С-6
Имот № 000226 /нула нула нула две две шест/ с площ 10427
/десет хиляди четиристотин двадесет и седем/ кв.м в
землището на с. Станево, попадащ в отдел/подотдел 315/и,
площ 0,163 дка - широколистна гора, имот № 000227 /нула
нула нула две две седем/ с площ 6264 /шест хиляди двеста
шестдесет и четири/ кв.м в землището на с. Станево, попадащ
в отдел/подотдел 315/и, площ 0,121 дка - широколистна гора,
имот № 000584 / нула нула нула пет осем четири/ с площ
12920 /дванадесет хиляди деветстотин и двадесет/ кв.м в
землището на с. Станево, попадащ в отдел/подотдел 315/и,
площ 0,223 дка - широколистна гора и имот № 000267 /нула
нула нула две шест седем/ с площ 1662 /хиляда шестстотин
шестдесет и два/ кв.м в землището на с. Станево, както и
изграденият върху имотите отводнителен канал С-6,
представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2096 /две хиляди и
деветдесет и шест/ м, трапецовиден земен профил, ширина на
дъното 1,00 м, наклон на откосите 1:1,5 и дълбочина на
50492.6(на земята Монтана / Лом / с.Станево / канала - 0,90 м; максимално водно количество - 0,200
петдесет хиляди
Адрес: кв. УПИ:
куб.м/сек.; година на построяване - 1963 г.
че)

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-147-(9) /
Дата:04.09.2013 изцяло отписан

№ 3494 /
29.03.2012

№ 3493 /
29.03.2012

№ 3495 /
29.03.2012

№ 3497 /
30.03.2012

807

806

91

149

Публична

Отводнителна с-ма "Цибърска низина" - отводнителен канал
С-14
Имот № 000508 (нула нула нула пет нула осем) с площ 622
(шестстотин двадесет и два) кв.м в землището на с. Станево,
имот № 000468 (нула нула нула четири шест осем) с площ
2155 (две хиляди сто петдесет и пет) кв.м в землището на с.
Станево, имот № 000506 (нула нула нула пет нула шест) с
площ 648 (шестстотин четиридесет и осем) кв.м в землището
на с. Станево, имот № 000485 (нула нула нула четири осем
пет) с площ 1233 (хиляда двеста тридесет и три) кв.м в
землището на с. Станево, имот № 000499 (нула нула нула
четири девет девет) с площ 4916 (четири хиляди деветстотин
и шестнадесет) кв.м в землището на с. Станево, имот №
000504 (нула нула нула пет нула четири) с площ 1200 (хиляда
и двеста) кв.м в землището на с. Станево, имот № 000084
(нула нула нула нула осем четири) с площ 8015 (осем хиляди
и петнадесет) кв.м в землището на с. Долни Цибър, имот №
000380 (нула нула нула три осем нула) с площ 2113 (две
хиляди сто и тринадесет) кв.м в землището на с. Долни Цибър
и № 000384 (нула нула нула три осем четири) с площ 2548
(две хиляди петстотин четиридесет и осем) кв.м в землището
на с. Долни Цибър, както и изграденият върху имотите
отводнителен канал С-14, представляващ съоръжение за
предпазване от вредното въздействие на водата, с обща
дължина 3360 /три хиляди триста и шестдесет/ м, с
Монтана / Лом / с.Станево / трапецовиден земен профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м,
Адрес: и ИМОТИ 000499,
наклон на откосите 1:1,5 и дълбочина на канала 0,55 - 0,90 м;
000504, 000084, 000380 и
максимално водно количество - 0,350 куб.м/сек.; година на
39507.8(на земята 000384 кв. УПИ:
построяване - 1963 г.
тридесет и девет х)

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Публична

Монтана / Лом / с.Орсоя /
Адрес: кв. УПИ:

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" - отводнителен канал С3
Имот № 000204 /нула нула нула две нула четири/ с площ 6247
/шест хиляди двеста четиридесет и седем/ кв.м и имот №
000149 /нула нула нула едно четири девет/ с площ 2842 /две
хиляди осемстотин четиридесет и два/ кв.м в землището на с.
Орсоя, както и изграденият върху имотите отводнителен
канал С-3, представляващ съоръжение за предпазване от
вредното въздействие на водата, с обща дължина 1670 /хиляда
шестстотин и седемдесет/ м, трапецовиден земен профил,
ширина на дъното 0,80 - 1,20 м, наклон на откосите 1:1,5 и
15996.6(на земята дълбочина на канала 0,60 - 0,80 м; максимално водно
петнадесет хиляди
количество - 0,340 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. )

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 153005 /едно пет три нула нула пет/ в землището на
стопанисването, управлението и
с. Смирненски, с площ 4 039 /четири хиляди и тридесет девет/ 5816.16(пет хиляди разпореждането с имота се
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник и склад осемстотин и
извършва от Министъра на
за зърнени храни.
шестна)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Монтана / Георги Дамяново Имот № 000321 /нула нула нула триста двадесет и едно/ в
стопанисването, управлението и
/ с.Говежда / Адрес: в
землището на с. Говежда с площ 778 /седемстотин седемдесет 1095.4(хилияда
разпореждането с имота се
местността "Лицето" кв.
и осем един/ кв.м, представляващ прилежащ терен към битова деветдесет и пет и извършва от Министъра на
УПИ:
сграда.
чет)
земеделието и храните.

№ 3498 /
09.04.2012

№ 3496 /
09.04.2012

№ 3500 /
26.04.2012

808

149

186

Публична

Частна

Частна

Отводнителна с-ма "Цибърска низина" – Главен отводнителен
канал
Имот № 000287 (нула нула нула две осем седем) с площ 14321
(четиринадесет хиляди триста двадесет и един) кв.м в
землището на с. Станево, имот № 000288 (нула нула нула две
осем осем) с площ 1776 (хиляда седемстотин седемдесет и
шест) кв.м в землището на с. Станево, имот № 000475 (нула
нула четири седем пет) с площ 17666 (седемнадесет хиляди
шестстотин шестдесет и шест) кв.м в землището на с.
Станево, имот № 000582 (нула нула нула пет осем две) с площ
4758 (четири хиляди седемстотин петдесет и осем) кв.м в
землището на с. Станево, имот № 000577 (нула нула нула пет
седем седем) с площ 7835 (седем хиляди осемстотин тридесет
и пет) кв.м в землището на с. Станево, имот № 000572 (нула
нула нула пет седем две) с площ 1918 (хиляда деветстотин и
осемнадесет) кв.м в землището на с. Станево, имот № 000574
(нула нула нула пет седем четири) с площ 11056 (единадесет
хиляди и петдесет и шест) кв.м в землището на с. Станево,
имот № 000573 (нула нула нула пет седем три) с площ 14345
(четиринадесет хиляди триста четиридесет и пет) кв.м в
землището на с. Станево, имот № 000279 (нула нула нула две
седем девет) с площ 13119 (тринадесет хиляди исто и
деветнадесет) кв.м в землището на с. Станево, имот № 000540
(нула нула нула пет четири нула) с площ 2910 (две хиляди
деветстотин и десет) кв.м в землището на с. Станево, имот №
000282 (нула нула нула две осем две) с площ 3909 (три
хиляди деветстотин и девет) кв.м в землището на с. Долни
Цибър, имот № 000294 (нула нула нула две девет четири) с
Монтана / Лом / с.Станево / площ 21612 (двадесет и един хиляди шестстотин и
Адрес: и ИМОТИ 000582,
дванадесет) кв.м в землището на с. Долни Цибър, № 000056
000585, 000577, 000572,
(нула нула нула нула пет шест) с площ 16422 (шестнадесет
000574, 000573, 000279,
хиляди четиристотин двадесет и два) кв.м в землището на с.
000540, 000282, 000294,
Долни Цибър, имот № 000303 (нула нула нула три нула три) с 304815(триста и
000056, 000303, 000289 и
площ 9864 (девет хиляди осемстотин шестдесет и четири)
четири хиляди
000252 кв. УПИ:
кв.м в землището на с. Долни Цибър, имот № 000289 (нула
осемсто)

Монтана / Георги Дамяново
/ с.Говежда / Адрес: в
местността "Лицето" кв.
УПИ:

Имот № 000320 /нула нула нула триста и двадесет/ в
землището на с. Говежда с площ 3781 /три хиляди
седемстотин осемдесет и един/ кв.м, представляващ
прилежащ терен към овчарник.
Поземлен имот с идентификатор 44238.507.189 /четири
четири две три осем точка пет нула седем точка едно осем
девет/ по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 9891 /девет
хиляди осемстотин деветдесет и един/ кв.м.
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Адрес: „Промишлена зона” Начин на трайно ползване: За друг обществен обект,
кв. УПИ:
комплекс.

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
4990.9(четири
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от Министъра на
деветстотин и де) земеделието и храните.
Правно основание:Имотът се
управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
96140.5(деветдесет предприятие, образувано на
и шест хиляди сто основание Закона за
и)
железопътния транспорт.

Заповед № ДС-152-/7/ /
Дата:13.5.2013 г. изцяло отписан

№ 3499 /
26.04.2012

№ 3501 /
03.05.2012

№ 3502 /
14.05.2012

№ 3503 /
16.05.2012

809

810

811

268

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" – Главен отводнителен
канал
Имот № 040011 (нула четири нула нула едно едно) с площ
3925 (три хиляди деветстотин двадесет и пет) кв.м в
землището на с. Орсоя, имот № 000176 (нула нула нула едно
седем шест) с площ 10203 (десет хиляди двеста и тро) кв.м в
землището на с. Орсоя, имот № 000245 две четири пет) с
площ 10107 (десет хиляди сто и седем) кв. в землището на с.
Орсоя, имот № 000174 (нула нула нула едно седем четири) с
площ 5815 (пет хиляди осемстотин и петнадесет) кв.м в
землището на с. Орсоя, имот № 000047 (нула нула нула нула
четири седем) с площ 7231 (седем хиляди двеста тридесет и
един) кв.м в землището на с. Сливата, имот № 000066 (нула
нула нула нула шест шест) с площ 2155 (две хиляди сто
петдесет и пет) кв.м, имот № 000067 (нула нула нула нула
шест седем) с 7024 (седем хиляди двадесет и четири) кв.м в
землището на с. Сливата, както и изградения върху имотите
Главен отводнителен канал, представляващ съоръжение за
предпазване от вредното въздействие на водата, с
трапецовиден земен профил, ширина на дъното 1,50 - 3,80 м,
Правно основание:Имотите и
наклон на откосите 1:1,5 и дълбочина на канала 2,50 - 3,50 м; 66123.1(шестдесет съоръжението, описани в раздел
максимално водно количество – 4,000 куб.м/сек., година на
и шест хиляди сто 3, се управляват от Министъра на
построяване – 1963 г.
дв)
земеделието и храните.

Публична

Монтана / Лом / с.Орсоя /
Адрес: и ИМОТИ 000047,
000066 и 000067 кв. УПИ:

Публична

Корекция на река Лом
Землище с. Замфир, имот № 000002 (нула нула нула нула нула
две) с площ 37095 (тридесет и седем хиляди и деветдесет и
пет) кв.м, имот № 000003 (нула нула нула нула нула три) с
площ 6485 (шест хиляди четиристотин осемдесет и пет) кв.м,
имот № 000004 (нула нула нула нула нула четири) с площ
3572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв.м, имот №
000029 (нула нула нула нула две девет) с площ 34122
(тридесет и четири хиляди сто двадесет и два) кв.м, имот №
000030 (нула нула нула нула три нула) с площ 36298
(тридесет и шест хиляди двеста деветдесет и осем) кв.м, имот
№ 000031 (нула нула нула нула три едно) с площ 13132
(тринадесет хиляди сто тридесет и два), имот № 000032 (нула
нула нула нула три две) с площ 61351 (шестдесет и една
хиляди триста петдесет и един) кв.м, имот № 000168 (нула
нула нула сто шестдесет и осем) с площ 14675 (четиринадесет
хиляди шестстотин седемдесет и пет) кв.м и имот № 000006
(нула нула нула нула нула шест) с площ 186509 (сто
осемдесет и шест хиляди петстотин и девет) кв.м, както и
изградената върху имотите корекция на река Лом,
представляваща съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата. Ширина на кюнето в коригирания
участък – 10 м. Страничните диги са с двойно трапецовиден
Монтана / Лом / с.Замфир / профил с наклон на откосите: мокър 1:2, сух 1:1,5; ширина на
Адрес: 000030, 000031,
короната – 3,00 м. Характерни водни количества: за
810028(на земята 000032, 000168 и 000006 кв. обезпеченост – 1%-1045 куб.м/сек., за максимално водно
осемстотин и
УПИ:
количество – 1715 куб.м/сек. Година на построяване – 1978 г. десет)

Правно основание:Имотите и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Поземлен имот 48489.29.30 /четиридесет и осем хиляди
Монтана / Монтана /
четиристотин осемдесет и девет точка две девет точка три
гр.Монтана / Адрес: ул.
нула/ по кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 15839
"Макгахан" № 14 кв. УПИ: /петнадесет хиляди осемстотин тридесет и девет/ кв.м.

250256(двеста и
петдесет хиляди
двест)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Имот № 014303 (нула едно четири три нула три) в землището 565.7(петстотин
на с. Железна, с площ 355 (триста петдесет и пет) кв.м,
шестдесет и пет
представляващ прилежащ терен към битова сграда.
лева)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
местността "Парасински
рът" кв. УПИ:

Заповед № ДС-148-(2) /
Дата:4.2.2016 г. ч.изцяло отписан

№ 3504 /
16.05.2012

№ 3505 /
21.05.2012

№ 3506 /
04.06.2012

№ 3507 /
05.06.2012

№ 3508 /
06.06.2012

№ 3509 /
06.06.2012

№ 3510 /
14.06.2012

№ 3511 /
14.06.2012

268

812

463

813

814

815

182

182

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес:
местността "Парасински
рът" кв. УПИ:

Имот № 014304 (нула едно четири три нула четири) в
землището на с. Железна, с площ 19450 (деветнадесет хиляди 30995.5(тридесет
четиристотин и петдесет) кв.м, представляващ свободен
хиляди
стопански терен.
деветстотин де)

Публична

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

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.5 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка пет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 181,50 /сто осемдесет и едно цяло и петдесет
стотни/ кв.м, състоящ се от 7 /седем/ бр. помещения, на
първия етаж от ниското триетажно тяло на административна
сграда с идентификатор 48489.8.31.1 /четири осем четири
осем девет точка осем точка три едно точка едно/,
конструкция - МсбЖ.
95419.5(деветдесет
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
и пет хиляди
Правно основание:виж графа 13
административна дейност.
четири)
/Забележки/

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.353.1.14
/четири осем четири осем девет точка осем точка три пет три
точка едно точка едно четири/ по кадастралната карта на гр.
Монтана, състоящ се от 2 /две/ стаи с обща застроена площ 45
Монтана / Монтана /
/четиридесет и пет/ кв.м, находящ се в осеметажна
гр.Монтана / Адрес: ул.
административна сграда с идентификатор 48489.8.353.1
21404.6(двадесет и Правно основание:Имотът се
"Генерал Столетов" № 1, ет. /четири осем четири осем девет точка осем точка три пет три един хиляди
управлява от Областна дирекция
4 кв. УПИ:
точка едно/, конструкция - МсбЖ, построена 1975 г.
четирис)
"Земеделие" - Монтана към МЗХ.

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.13
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно три/ по кадастралната
карта на на гр. Монтана, със застроена площ 390,04 /триста и
деветдесет цяло и четири стотни/, състоящ се от 10/десет/
броя стаи, тоалетни, гардеробна и съответните идеални части
от общите части на сградата, находящ се на четвъртия етаж от
административна сграда с идентификатор 48489.11.454.4
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири/, конструкция МсбЖ.
Година на построяване - 1963 г.
105923(сто и пет
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
хиляди
административна дейност.
деветстотин д)

Заповед № ДС-0631 / Дата:1.8.2018
г. ч.- изцяло
отписан

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана на
основание Решение №
654/13.10.1999 г. на
Министерския съвет

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 5, ет. 4 кв.
УПИ:

Частна

Имот № 000583 (нула нула нула пет осем три)в землището на
Монтана / Георги Дамяново с. Копиловци, община Георги Дамяново с площ 2047 (две
13182.4(тринадесет Правно основание:Имотът се
/ с.Копиловци / Адрес: кв. хиляди и четиридесет и седем) кв.м, представляващ
хиляди сто
управлява от министъра на
УПИ:
прилежащ терен към два броя сгради за битови услуги.
осемдесе)
земеделието и храните

Частна

Имот № 000595 (нула нула нула пет девет пет)в землището на
Монтана / Георги Дамяново с. Копиловци, община Георги Дамяново с площ 1082 (хиляда 1713.9(хилияда
/ с.Копиловци / Адрес: кв. и осемдесет и два) кв.м, представляващ прилежащ терен към седемстотин и
УПИ:
сграда -хотел и два броя сгради за битови услуги.
тринадес)

Правно основание:Имотът се
управлява от министъра на
земеделието и храните

Имот № 930002 /девет три нула нула нула две/ в землището на 1892.9(хилияда
Монтана / Бойчиновци /
с. Мадан с площ 1434 /хиляда четиристотин тридесет и
осемстотин
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към автомивка. деветдесет )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1420-/1/ /
Дата:12.4.2013 г. изцяло отписан

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
3040(три хиляди и извършва от Министъра на
четиридесет лева ) земеделието и храните.

Заповед № ДС-1421-/1/ /
Дата:12.4.2013 г. изцяло отписан

Частна

Частна

Имот № 931002 /девет три едно нула нула две/ в землището
Монтана / Бойчиновци /
на с. Мадан с площ 2303 /две хиляди триста и три/ кв.м,
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: представляващ прилежащ терен към бензиностанция.

№ 3512 /
14.06.2012

№ 3515 /
21.06.2012

№ 3513 /
21.06.2012

271

816

217

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Извора" № 35, ет. 1 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.219.1.19
/четири осем четири осем девет точка осем точка две едно
Правно основание:Имотът се
девет точка едно точка едно девет/ по кадастралната карта на
управлява от Главна дирекция
гр. Монтана, със застроена площ 210 кв.м, на първия етаж в
"Пожарна безопасност и защита
сграда с идентификатор 48489.8.219.1 /четири осем четири
на населението" към МВР,
осем девет точка осем точка две едно девет точка едно/.
99888.2(деветдесет съгласно Заповед рег. № Із-1669
Предназначение на самостоятелния обект:Друг вид
и девет хиляди
от 24.06.2011 г. на Министъра на
самостоятелен обект в сграда
осем)
вътрешните работи.

Публична

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

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.7 /четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка седем/ по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 518,00 /петстотин и осемнадесет/ кв.м,
състоящ се от 20 /двадесет/ бр. помещения, на третия етаж от
ниското триетажно тяло на административна сграда с
идентификатор 48489.8.31.1 /четири осем четири осем девет
точка осем точка три едно точка едно/, конструкция - МсбЖ. 272327(двеста
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
седемдесет и две
административна дейност.
хиляди)

Публична

ПРИЕМНА на втория етаж от сграда с идентификатор
48489.12.430.1 (четири осем четири осем девет точка едно две
точка четири три нула точка едно), конструкция - МсбЖ,
година на построяване - 1974 г., състояща се от 3(три) бр.
самостоятелни обекта, както следва:
1. Самостоятелен обект с идентификатор 48489.12.430.1.64
(четири осем четири осем девет точка едно две точка четири
три нула точка едно точка шест четири), състоящ се от шест
спални със санитарни възли, склад, зала, кухня и сервизни
помещения със застроена площ 370 (триста и седемдесет)
кв.м;
2. Самостоятелен обект 48489.12.430.1.50 (четири осем
четири осем девет точка едно две точка четири три нула точка
едно точка пет нула) - апартамент със застроена площ 96,08
(деветдесет и шест цяло и осем стотни) кв.м., състоящ се от
кухня, хол, спална, детска, баня с тоалетна и антре;
3. Самостоятелен обект 48489.12.430.1.62 (четири осем
Монтана / Монтана /
четири осем девет точка едно две точка четири три нула точка
гр.Монтана / Адрес: ул.
едно точка шест две) - апартамент със застроена площ 41,64 274040(двеста
"Свети Климент Охридски" (четиридесет и едно цяло и шестдесет и четири стотни) кв.м., седемдесет и
кв. УПИ:
състоящ се от стая и санитарен възел.
четири хил)

Публична

Правно основание:виж графа 13
/Забележки/

Правно основание:Имотът се
управлява от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита
на населението" към МВР,
съгласно Заповед рег. № Із-1669
от 24.06.2011 г. на Министъра на
вътрешните работи.

ОБЩЕЖИТИЕ с РЗП 2142 (две хиляди сто четиридесет и два
) кв.м – вход. "З" на сграда, представляваща осеметажен
жилищен блок с идентификатор 48489.6.102.4 (четири осем
четири осем девет точка шест точка едно нула две точка
четири) по кадастралната карта на гр. Монтана, конструкция
– МсбЖ, година на построяване 1981 г. Общежитието се
състои от 25 бр. самостоятелни обекти, както следва:
1. Ет. 0 /приземен/ – Самостоятелен обект 48489.6.102.4.37
(четири осем четири осем девет точка шест точка едно нула
две точка четири точка три седем) – столова със застроена
площ 190 (сто и деветдесет) кв.м., състояща се от зала с
барплот, два бр. складове, четири бр. кухненски помещения,
коридор и санитарен възел както и прилежащи избени
помещения с обща площ 222 (двеста двадесет и два) кв.м;
2. Жилищни етажи:
І етаж:
- Самостоятелен обект 48489.6.102.4.58 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно нула две точка четири точка
пет осем) представляващ тристаен апартамент със ЗП - 79,65
(седемдесет и девет цяло шестдесет и пет стотни) кв.м.,
състоящ се от кухня, две спални, хол, баня с WС, сервизно
помещение и антре;
- Самостоятелен обект 48489.6.102.4.59 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно нула две точка четири точка
пет девет) представляващ склад със ЗП - 40,75 (четиридесет
цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м;
- Самостоятелен обект 48489.6.102.4.60 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно нула две точка четири точка
шест нула) – зала със ЗП - 79,65 (седемдесет и девет цяло и
шестдесет и пет стотни) кв.м.;

№ 3514 /
21.06.2012

№ 3516 /
21.06.2012

№ 3518 /
25.06.2012

№ 3519 /
25.06.2012

№ 3517 /
25.06.2012

№ 3521 /
16.07.2012

218

109

197

197

817

413

Публична

Частна

Частна

Правно основание:Имотът се
управлява от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита
Монтана / Монтана /
От ІІ до VІІІ ет. - общо 21 бр. апартаменти, с еднакво
на населението" към МВР,
гр.Монтана / Адрес:
разпределение на всеки етаж:
766009(седемстоти съгласно Заповед рег. № Із-1669
ж.к."Пъстрина" бл. 33, вход - тристаен апартамент със ЗП - 79,65 (седемдесет и девет цяло н шестдесет и шест от 24.06.2011 г. на Министъра на
"З" кв. УПИ:
и шестдесет и пет стотни) кв.м, състоящ се от кухня, две
х)
вътрешните работи.

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

Правно основание:На основание
ПИ с идентификатор 48489.32.79 (четири осем четири осем
чл. 4, ал. 1 от ПМС № 72/1992 г. девет точка три две точка седем девет) по кадастралната карта
Приложение № 2, т. 3, изм. доп. с
на гр. Монтана, с площ 10067 (десет хиляди и шестдесет и
45454.5(четиридесе ПМС № 16 от 27.01.1993 г.,
седем) кв.м.
т и пет хиляди
имотът се управлява от
Начин на трайно ползване: За други видове спорт.
четир)
Министерство на отбраната.

Монтана / Вълчедръм /
с.Черни връх / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000142 /нула нула нула едно четири две/ в землището
стопанисването, управлението и
на с. Черни връх, с площ 2454 /две хиляди четиристотин
3325.7(три хиляди разпореждането с имота се
петдесет и четири/ кв.м, представляващ прилежащ терен към триста двадесет и извършва от Министъра на
склад.
п)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-147-(1) /
Дата:23.05.2014 изцяло отписан

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000143 /нула нула нула едно четири три/ в землището
стопанисването, управлението и
на с. Черни връх, с площ 2 217 /две хиляди двеста и
3004.5(три хиляди разпореждането с имота се
седемнадесет/ кв.м, представляващ прилежащ терен към
и четири лева и 50 извършва от Министъра на
навес.
)
земеделието и храните.
УПИ ІІ (две) с площ 36939 (тридесет и шест хиляди
деветстотин тридесет и девет) кв.м, в кв. 11(единадесети) по 332451(триста
Правно основание:Имотът се
плана на гр. Монтана, Нова промишлена зона, представляващ тридесет и две
управлява от Министъра на
застроен терен.
хиляди ч)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Черни връх / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: кв. 11
УПИ: ІІ

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Монтана / Лом / гр.Лом /
ПИ с идентификатор 44238.55.12 /четири четири две три осем
стопанисването, управлението и
Адрес: кв. Момин брод,
точка пет пет точка едно две/ по кадастралната карта на гр.
8527.7(осем хиляди разпореждането с имота се
местността "Под шосето" кв. Лом, с площ 2632 /две хиляди шестстотин тридесет и два/
петстотин
извършва от министъра на
УПИ:
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
двадесет)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-144-(2) /
Дата:30.3.2015 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3522 /
16.07.2012

№ 3523 /
16.07.2012

№ 3520 /
16.07.2012

№ 3524 /
19.07.2012

№ 3525 /
23.07.2012

156

156

412

818

160

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.202.30 /четири четири две три
осем точка две нула две точка три нула/ по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 436 /четиристотин тридесет и шест/
кв.м, представляващ прилежащ терен към кантар.

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 44238.202.31 /четири четири две три
стопанисването, управлението и
осем точка две нула две точка три едно/ по кадастралната
11404.8(единадесет разпореждането с имота се
карта на гр. Лом, с площ 3330 /три хиляди триста и тридесет/ хиляди
извършва от министъра на
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
четиристотин)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Монтана / Лом / гр.Лом /
ПИ с идентификатор 44238.55.11 /четири четири две три осем
стопанисването, управлението и
Адрес: кв. Момин брод,
точка пет пет точка едно едно/ по кадастралната карта на гр. 3366.4(три хиляди разпореждането с имота се
местността "Под шосето" кв. Лом, с площ 1039 /хиляда тридесет и девет/ кв.м,
триста шестдесет и извършва от министъра на
УПИ:
представляващ свободен стопански терен.
)
земеделието и храните.

Частна

Публична

Частна

1506.8(хиляда
петстотин и шест
лева и)

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

Складова база и учебен полигон:
ПИ с идентификатор 48489.4.491 (четири осем четири осем
девет точка четири точка четири девет едно) по кадастралната
карта на гр. Монтана с площ 46 080 (четиридесет и шест
хиляди и осемдесет) кв.м и построени в имота сгради, както
следва:
1. Сграда с идентификатор 48489.4.491.6 (четири осем четири
осем девет точка четири точка четири девет едно точка шест) караулно със застроена площ 31 (тридесет и един) кв.м,
етажност - 1 (един), конструкция - масивна, година на
построяване - 1986 г.
2. Сграда 48489.4.491.5 (четири осем четири осем девет точка
четири точка четири девет едно точка пет) - акумулаторно със
ЗП- 37 (тридесет и седем) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, година на построяване - 1972 г.
3. Сграда 48489.4.491.4 (четири осем четири осем девет точка
четири точка четири девет едно точка пет), състояща се от
гараж и два бр. складове, със ЗП- 720 (седемстотин и
двадесет) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - масивна,
година на построяване - 1983-1986 г.
4. Сграда 48489.4.491.3 (четири осем четири осем девет точка
четири точка четири девет едно точка три) - склад със ЗП- 386
(триста осемдесет и шест) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, година на построяване - 1972 г.
5. Сграда 48489.4.491.8 (четири осем четири осем девет точка
четири точка четири девет едно точка осем) - склад със ЗП873 (осемстотин седемдесет и три) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, година на построяване - 1988 г.
6. Сграда 48489.4.491.7 (четири осем четири осем девет точка
четири точка четири девет едно точка седем) - склад със ЗП68 (шестдесет и осем) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - 485545(четиристот
масивна, година на построяване - 1974 г.
ин осемдесет и пет
х)

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
местност "Крайще" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 343036 /три четири три нула три шест/ в землището 8669.4(осем хиляди разпореждането с имота се
на с. Медковец, с площ 5017 /пет хиляди и седемнадесет/
шестстотин
извършва от Министъра на
кв.м, представляващ прилежащ терен към 2 бр. сгради.
шестдес)
земеделието и храните.

Правно основание:Имотът се
управлява от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита
на населението" към МВР,
съгласно Заповед рег. № Із-1669
от 24.06.2011 г. на Министъра на
вътрешните работи.

Заповед № ДС-1436-/2/ /
Дата:3.12.2015 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3526 /
27.07.2012

№ 3528 /
03.08.2012

№ 3527 /
03.08.2012

№ 3529 /
03.08.2012

№ 3532 /
13.08.2012

№ 3531 /
13.08.2012

819

821

820

822

824

823

Публична

Военен клуб - сграда с идентификатор 44238.505.1577.1
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка едно
пет седем седем точка едно) по кадастралната карта на гр.
Монтана / Лом / гр.Лом /
Лом, със застроена площ 168 (сто шестдесет и осем) кв.м,
Адрес: ул. "Славянска" № 5 етажност - 2 (два) ет., конструкция - масивна, година на
кв. УПИ:
построяване - 1911 г.

Правно основание:Имотът е
предоставен за управление на
Изпълнителна агенция "Военни
61318.2(шестдесет клубове и военно-почивно дело"
и един хиляди
на основание чл. 7, т. 2 от ПМС
триста)
№ 54/01.04.2010 г.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 5, ет. 4 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.15
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно пет/ по кадастралната
карта на град Монтана, със застроена площ 145,33 /сто
четиридесет и пет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м,
състоящ се от 6 /шест/ броя помещения,както и съответните
идеални части от общите части на сградата, находящ се на
четвъртия етаж от административна сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири/,конструкция
МсбЖ
Година на построяване: 1963г.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
72038(седемдесет и
административна дейност.
две хиляди тридес)

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана на
основание Решение
№654/13.10.1999 г. на
Министерския съвет

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 5, ет. 4 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.16
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно шест/ по кадастралната
карта на град Монтана, със застроена площ 43,81
/четиридесет и три цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м,
състоящ се от 2 /два/ броя помещения, както и съответните
идеални части от общите части на сградата, находящ се на
четвъртия етаж от административна сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири/, конструкция
МсбЖ
Година на построяване: 1963 г.
22076.4(двадесет и
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
две хиляди
административна дейност.
седемдес)

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана на
основание Решение
№654/13.10.1999 г. на
Министерския съвет

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.14
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно четири/ по кадастралната
карта на град Монтана, със застроена площ 158,00 /сто
петдест и осем/ кв.м, представляващ зала, както и съответните
идеални части от общите части на сградата, находящ се на
четвъртия етаж от административна сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
Правно основание:Имотът се
едно точка четири пет четири точка четири/,конструкция
управлява от областния
Монтана / Монтана /
МсбЖ
управител на област Монтана на
гр.Монтана / Адрес:
Година на построяване: 1963г.
78318.3(седемдесет основание Решение
пл."Жеравица" № 5, ет 4 кв. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
и осем хиляди
№654/13.10.1999 г. на
УПИ:
административна дейност.
трист)
Министерския съвет

Публична

Частна

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Златия / Адрес: кв. 105
УПИ: ІІ-863

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

УПИ ІІ-863 (две - осемстотин шестдесет и три) с площ 4,610
дка (четири цяло шестстотин и десет хилядни декара) в кв.
105 (сто и пет) по плана на с. Златия, представляващ
прилежащ терен към навес.
ПИ с идентификатор 48489.1.875 (четири осем четири осем
девет точка едно точка осем седем пет) по кадастралната
карта на гр. Монтана с площ 1935 (хиляда деветстотин
тридесет и пет) кв.м, представляващ прилежащ терен към
склад.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
14867.2(четиринад разпореждането с имота се
есет хиляди
извършва от министъра на
осемстоти)
земеделието и храните.

6269.4(шест
хиляди двеста
шестдесет и)

Правно основание: На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-141-(2) /
Дата:16.01.2013 изцяло отписан

№ 3533 /
15.08.2012

№ 3534 /
15.08.2012

№ 3535 /
27.09.2012

№ 3536 /
27.09.2012

№ 3537 /
02.10.2012

№ 3539 /
16.10.2012

№ 3541 /
22.10.2012

825

826

827

828

141

42

161

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Извора" кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.54.34 (нула три девет
две осем точка пет четири точка три четири) по кадастралната
карта на гр. Берковица, с площ 6180 (шест хиляди сто и
осемдесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Горска.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.
Поземлен имот с идентификатор 03928.54.36 (нула три девет
две осем точка пет четири точка три шест) по кадастралната
карта на гр. Берковица, с площ 4723 (четири хиляди
седемстотин двадесет и три) кв.м, представляващ застроен
терен.
Трайно предназначение на територията: Горска.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.

Правно основание:Имотът е
управление на Северозападно
държавно предприятие –
21259.2(двадесет и Териториално поделение
една хиляди двеста Държавно горско стопанство
)
"Берковица" гр. Берковица.

Правно основание:Имотът е
управление на Северозападно
държавно предприятие –
16247.1(шестнадес Териториално поделение
ет хиляди двеста
Държавно горско стопанство
чети)
"Берковица" гр. Берковица.

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Извора" кв.
УПИ:

Частна

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.511.603.1.8
(нула три девет две осем точка пет едно едно точка шест нула
три точка едно точка осем) по кадастралната карта на гр.
Берковица, със застроена площ 15 (петнадесет) кв.м,
Монтана / Берковица /
представляващ стая № 321 (триста двадесет и едно) в
гр.Берковица / Адрес: пл.
административна сграда с идентификатор 03928.511.603.1
2695.4(две хиляди
"Йордан Радичков" № 4, ет. (нула три девет две осем точка пет едно едно точка шест нула шестстотин
4 кв. УПИ:
три точка едно), монолитна конструкция, построена 1971 г.
деветдес)

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
ПИ № 409В (четиристотин и девет В), за който е образуван
железопътния транспорт, имотът
УПИ І (едно) с площ 2875 (две хиляди осемстотин седемдесет
се управлява от Национална
и пет) кв.м в кв. 62 (шестдесет и две) по плана на гр.
компания "Железопътна
Бойчиновци и построената в имота сграда - тягова
инфраструктура" – държавно
Монтана / Бойчиновци /
подстанция, със застроена площ 148 (сто четиридесет и осем) 19283.8(деветнадес предприятие, образувано на
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. кв.м, етажност - 2 (два), конструкция - МС, година на
ет хиляди двеста
основание Закона за
62 УПИ: І
построяване - 1984 г.
осе)
железопътния транспорт.

Частна

Частна

Частна

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
правосъдието - Областна служба
„Изпълнение на наказанията”
Монтана, съгласно Заповед №
127/01.06.2005 г. на областния
управител на област Монтана.

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местността "Грамада" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 12961.34.806 (едно две девет шест едно
точка три четири точка осем нула шест) по кадастралната
карта на гр. Вършец, с площ 2838 (две хиляди осемстотин
тридесет и осем) кв.м, представляващ прилежащ терен към
овчарник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
8688.8(осем хиляди разпореждането с имота се
шестстотин
извършва от Министъра на
осемдес)
земеделието и горите.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност "Бахчите"
кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.168.5 (четири четири
две три осем точка едно шест осем точка пет) по
кадастралната карта на гр. Лом, представляващ незастроен
терен с обща площ 81921 (осемдесет и една хиляди
деветстотин двадесет и един) кв.м.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната на основание ПМС №
232/29.11.1993 г. и Решение на
МС № 902/22.12.2003 г.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Юлиус Ирасек" № 4, ет. 4
кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.441.1.14
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
четири едно точка едно точка едно четири) по кадастралната
карта на гр. Монтана, представляващ две помещения с обща
площ 54,95 (петдесет и четири цяло и деветдесет и пет
стотни) кв.м на четвъртия етаж от четириетажна
административна сграда с идентификатор 48489.11.441.1
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
четири едно точка едно), конструкция - МсбЖ, година на
построяване - 1974 г., както и съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж.
26137.4(двадесет и
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
шест хиляди сто
административна дейност.
три)

283119(двеста
осемдесет и три
хиляди )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Юлиус Ирасек" № 4 кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 48489.11.441 (четири осем
четири осем девет точка едно едно точка четири четири едно)
по кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 1146 (хиляда
сто четиридесет и шест) кв.м, представляващ застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
22237(двадесет и
Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15
две хиляди двеста
м).
т)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №1, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни/ кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 1
(едно) от 13,20 (тринадесет цяло и двадесет стотни) кв.м,
както и 11,7002% (единадесет цяло седем хиляди и две
1875.1(хилияда
десетохиляд-ни процента) идеални части от правото на
осемстотин
строеж и от общите части на сградата.
седемдесет )

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №1, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 71,08 (седемдесет и един цяло и и осем
стотни) кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и баня с тоалетна,
ведно с принадлежащото му избено помещение № 2 (две) от
9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и 14,2739%
(четиринадесет цяло две хиляди седемстотин тридесет и девет 2120.1(две хиляди Правно основание:Имотът е в
десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж сто и двадесет
управление на Министерство на
и от общите части на сградата.
лева)
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №1, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 4 (четири), находящ се на първи жилищен
етаж от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена
1953 г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и
деветдесет и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня
и баня с тоалетна, ведно с принадлежащото му избено
помещение № 4 (четири) от 9,01 (девет цяло и една стотна)
кв.м, както и 10,7273% (десет цяло и седем хиляди двеста
1686(хилияда
седемдесет и три десетохилядни процента) идеални части от шестстотин
правото на строеж и от общите части на сградата.
осемдесет и)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №1, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 5 (пет), находящ се на втори жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет и
седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5
(пет) от 9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и
12,5619% (дванадесет цяло и пет хиляди шестстотин и
1742.2(хиляда
деветнадесет десетохилядни процента) идеални части от
седемстотин
правото на строеж и от общите части на сградата.
четиридесет)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №1, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 6 (шест), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 71,08 (седемдесет и един цяло и осем
стотни) кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и баня с тоалетна,
ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 (шест) от
11,27 (единадесет цяло и двадесет и седем стотни) кв.м, както
и 14,4393% (четиринадесет цяло и четири хиляди триста
2210.9(две хиляди Правно основание:Имотът е в
деветдесет и три десетохилядни процента) идеални части от двеста и десет
управление на Министерство на
правото на строеж и от общите части на сградата.
лева)
отбраната.
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Публична

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №1, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 7 (седем), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 7
(седем) от 9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и
12,564% (дванадесет цяло петстотин шестдесет и четири
1742.2(хиляда
хилядни процента) идеални части от правото на строеж и от седемстотин
общите части на сградата.
четиридесет)

Апартамент № 8 (осем), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 8
Монтана / Монтана /
(осем) от 13,20 (тринадесет цяло и двадесет стотни) кв.м,
с.Габровница / Адрес: жил. както и 12,1804% (дванадесет цяло и хиляда осемстотин и
блок №1, ет.2 кв. 72 УПИ: четири десетохилядни процента) идеални части от правото на
ІІІ
строеж и от общите части на сградата.
Поземлен имот с идентификатор 03928.143.5 (нула три девет
две осем точка едно четири три точка пет) по кадастралната
карта на град Берковица с площ 126 (сто двадесет и шест)
Монтана / Берковица /
кв.м, представляващ застроен терен.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Горска.
местността "Сливашка бара" Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
кв. УПИ:
складов обект.
Поземлен имот с идентификатор 03928.166.7 (нула три девет
две осем точка едно шест шест точка седем) по кадастралната
карта на град Берковица с площ 139 (сто тридесет и девет)
Монтана / Берковица /
кв.м, представляващ застроен терен.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Горска.
местността "Шабовица" кв. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
УПИ:
складов обект.

1779.5(хиляда
седемстотин
седемдесет )

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие 325.1(триста
Териториално поделение двадесет и пет лева Държавно горско стопанство
и д)
"Берковица", гр. Берковица.

358.6(триста
петдесет и осем и
шестд)

Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство
"Берковица", гр. Берковица.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №1, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 3 (три), находящ се на първи жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет и
седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 3
(три) от 11,27 (единадесет цяло двадесет и седем стотни) кв.м,
както и 11,553% (единадесет цяло петстотин петдесет и три
1705.4(хиляда
Правно основание:Имотът е в
хилядни процента) идеални части от правото на строеж и от седемстотин и пет управление на Министерство на
общите части на сградата.
лева )
отбраната.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Юлиус Ирасек" № 4, ет. 4
кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.441.1.12
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
четири едно точка едно точка едно две) по кадастралната
карта на гр. Монтана, представляващ три помещения с обща
застроена площ 55,01 (петдесет и пет цяло и една стотна)кв.м
на четвъртия етаж (голямото крило) от четириетажна
административна сграда с идентификатор 48489.11.441.1
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
четири едно точка едно), конструкция - МсбЖ, година на
построяване - 1974 г., както и съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж.
28920.2(двадесет и
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
осем хиляди
административна дейност.
деветст)

Правно основание:Имотът е
предоставен безвъзмездно за
управление на Министерство на
правосъдието за нуждите на
Областна служба „Изпълнение на
наказанията” гр. Монтана,
съгласно Заповед № 280 от
27.09.2006 г. на областния
управител на област Монтана.
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Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 4 (четири), находящ се на първи жилищен
етаж от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена
1953 г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и
деветдесет и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня
и баня с тоалетна, ведно с принадлежащото му избено
помещение № 4 (четири) от 9,01 (девет цяло и една стотна)
кв.м, както и 10,7273% (десет цяло и седем хиляди двеста
1423.7(хиляда
седемдесет и три десетохилядни процента) идеални части от четиристотин
правото на строеж и от общите части на сградата.
двадесет и)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 5 (пет), находящ се на втори жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет и
седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5
(пет) от 9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и
12,5619% (дванадесет цяло и пет хиляди шестстотин и
1742.2(хиляда
деветнадесет десетохилядни процента) идеални части от
седемстотин
правото на строеж и от общите части на сградата.
четиридесет)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 6 (шест), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 71,08 (седемдесет и един цяло и осем
стотни) кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и баня с тоалетна,
ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 (шест) от
11,27 (единадесет цяло и двадесет и седем стотни) кв.м, както
и 14,4393% (четиринадесет цяло и четири хиляди триста
2210.9(две хиляди Правно основание:Имотът е в
деветдесет и три десетохилядни процента) идеални части от двеста и десет
управление на Министерство на
правото на строеж и от общите части на сградата.
лева)
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 7 (седем), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 7
(седем) от 9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и
12,564% (дванадесет цяло петстотин шестдесет и четири
1742.2(хиляда
хилядни процента) идеални части от правото на строеж и от седемстотин
общите части на сградата.
четиридесет)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 8 (осем), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 8
(осем) от 13,20 (тринадесет цяло и двадесет стотни) кв.м,
както и 12,1804% (дванадесет цяло хиляда осемстотин и
1779.5(хиляда
четири десетохилядни процента) идеални части от правото на седемстотин
строеж и от общите части на сградата.
седемдесет )

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни/ кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 1
(едно) от 13,20 (тринадесет цяло и двадесет стотни) кв.м,
както и 11,7002% (единадесет цяло седем хиляди и две
1875.1(хиляда
десетохиляд-ни процента) идеални части от правото на
осемстотин
строеж и от общите части на сградата.
седемдесет и)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

№ 3563 /
19.11.2012

№ 3564 /
19.11.2012

№ 3565 /
19.11.2012

№ 3566 /
19.11.2012

№ 3567 /
19.11.2012

№ 3568 /
19.11.2012

849

850

851

852

853

854

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 71,08 (седемдесет и един цяло и и осем
стотни) кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и баня с тоалетна,
ведно с принадлежащото му избено помещение № 2 (две) от
9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и 14,2739%
(четиринадесет цяло две хиляди седемстотин тридесет и девет 2385.5(две хиляди Правно основание:Имотът е в
десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж триста осемдесет и управление на Министерство на
и от общите части на сградата.
)
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 3 (три), находящ се на първи жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет и
седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 3
(три) от 11,27 (единадесет цяло двадесет и седем стотни) кв.м,
както и 11,5530% (единадесет цяло пет хиляди петстотин и
1705.4(хиляда
Правно основание:Имотът е в
тридесет десетохилядни процента) идеални части от правото седемстотин и пет управление на Министерство на
на строеж и от общите части на сградата.
лева )
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 4 (четири), находящ се на първи жилищен
етаж от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена
1953 г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и
деветдесет и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня
и баня с тоалетна, ведно с принадлежащото му избено
помещение № 4 (четири) от 9,01 (девет цяло и една стотна)
кв.м, както и 10,7273% (десет цяло и седем хиляди двеста
1686(хиляда
седемдесет и три десетохилядни процента) идеални части от шестстотин
правото на строеж и от общите части на сградата.
осемдесет и )

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 5 (пет), находящ се на втори жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет и
седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5
(пет) от 9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и
12,5619% (дванадесет цяло и пет хиляди шестстотин и
1742.2(хиляда
деветнадесет десетохилядни процента) идеални части от
седемстотин
правото на строеж и от общите части на сградата.
четиридесет)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 6 (шест), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 71,08 (седемдесет и един цяло и осем
стотни) кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и баня с тоалетна,
ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 (шест) от
11,27 (единадесет цяло и двадесет и седем стотни) кв.м, както
и 14,4393% (четиринадесет цяло и четири хиляди триста
2210.9(две хиляди Правно основание:Имотът е в
деветдесет и три десетохилядни процента) идеални части от двеста и десет
управление на Министерство на
правото на строеж и от общите части на сградата.
лева)
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 7 (седем), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 7
(седем) от 9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и
12,5640% (дванадесет цяло пет хиляди шестстотин и
1742.2(хиляда
четиридесет десетохилядни процента) идеални части от
седемстотин
правото на строеж и от общите части на сградата.
четиридесет)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

№ 3569 /
19.11.2012

№ 3554 /
19.11.2012

№ 3555 /
19.11.2012

№ 3556 /
19.11.2012

№ 5731 /
29.11.2012

№ 3570 /
29.11.2012

855

840

841

842

857

821

Частна

Частна

Частна

Частна

Публична

Частна

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №5, ет.2 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 8 (осем), находящ се на втори жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 8
(осем) от 13,20 (тринадесет цяло и двадесет стотни) кв.м,
както и 12,1804% (дванадесет цяло и хиляда осемстотин и
1779.5(хиляда
четири десетохилядни процента) идеални части от правото на седемстотин
строеж и от общите части на сградата.
седемдесет )

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж
от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953
г., със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет
и седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 1
(едно) от 13,20 (тринадесет цяло и двадесет стотни) кв.м,
както и 11,7002% (единадесет цяло и седем хиляди и две
1722.1(хиляда
десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж седемстотин
и от общите части на сградата.
двадесет и )

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 71,08 (седемдесет и един цяло и осем
стотни) кв.м, състоящ се от три стаи, кухня и баня с тоалетна,
ведно с принадлежащото му избено помещение № 2 (две) от
9,01 (девет цяло и една стотна) кв.м, както и 14,2739%
(четиринадесет цяло две хиляди седемстотин тридесет и девет 2120.1(две хиляди Правно основание:Имотът е в
десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж сто и двадесет
управление на Министерство на
и от общите части на сградата.
лева)
отбраната.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: жил.
блок №2, ет.1 кв. 72 УПИ:
ІІІ

Апартамент № 3 (три), находящ се на първи жилищен етаж от
двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена 1953 г.,
със застроена площ 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет и
седем стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и баня с
тоалетна, ведно с принадлежащото му избено помещение № 3
(три) от 11,27 (единадесет цяло двадесет и седем стотни) кв.м,
както и 11,553% (единадесет цяло петстотин петдесет и три
1705.4(хиляда
Правно основание:Имотът е в
хилядни процента) идеални части от правото на строеж и от седемстотин и пет управление на Министерство на
общите части на сградата.
лева )
отбраната.

Монтана / Брусарци /
Сграда ТТ връзки със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м,
гр.Брусарци / Адрес: кв. 57 етажност - 1 (един) ет., конструкция полумасивна, година на
УПИ:
построяване - 1977 г.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 5, ет. 4 кв.
УПИ:

1374.72(хиляда
триста седемдесет
и чет)

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.15
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно пет/ по кадастралната
карта на град Монтана, със застроена площ 145,33 /сто
четиридесет и пет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м,
състоящ се от 6 /шест/ броя помещения, както и съответните
идеални части от общите части на сградата, находящ се на
четвъртия етаж от административна сграда с идентификатор
48489.11.454.4 /четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка четири/,конструкция
МсбЖ
Година на построяване: 1963г.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
72038(седемдесет и
административна дейност.
две хиляди тридес)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана на
основание Решение
№654/13.10.1999 г. на
Министерския съвет

№ 3571 /
29.11.2012

№ 3573 /
29.11.2012

№ 3574 /
29.11.2012

№ 3572 /
29.11.2012

822

857

858

856

Частна

Публична

Публична

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 5, ет. 4 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.4.14
/четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка четири точка едно четири/ по кадастралната
карта на град Монтана,със застроена площ 158,00 /сто
петдесет и осем/ кв.м, представляващ зала, както и
съответните идеални части от общите части на сградата,
находящ се на четвъртия етаж от административна сграда с
идентификатор 48489.11.454.4 /четири осем четири осем
Правно основание:Имотът се
девет точка едно едно точка четири пет четири точка
управлява от областния
четири/,конструкция МсбЖ
управител на област Монтана на
Година на построяване: 1963г.
78318.3(седемдесет основание Решение
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
и осем хиляди
№654/13.10.1999 г. на
административна дейност.
трист)
Министерския съвет
Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Брусарци /
Сграда ТТ връзки със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м,
гр.Брусарци / Адрес: кв. 57 етажност - 1 (един) ет., конструкция полумасивна, година на
УПИ:
построяване - 1977 г.

1374.72(хиляда
триста седемдесет
и чет)

Монтана / Брусарци /
Сграда АТЦ със застроена площ 205 (двеста и пет) кв.м,
гр.Брусарци / Адрес: кв. 57 етажност - 2 (два) ет., конструкция МЖ, година на
УПИ:
построяване - 1975 г.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
14939.9(четиринад предприятие, образувано на
есет хиляди
основание Закона за
деветстот)
железопътния транспорт.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Юлиус Ирасек" № 4, ет. 4
кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.441.1.13
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
четири едно точка едно точка едно три) по кадастралната
карта на гр. Монтана, представляващ четири бр. помещения с
обща застроена площ 113,53 (сто и тринадесет цяло и
петдесет и три стотни) кв.м на четвъртия етаж (малкото
крило) от четириетажна административна сграда с
идентификатор 48489.11.441.1 (четири осем четири осем
девет точка едно едно точка четири четири едно точка едно),
конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1974 г., както и
съответните идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж.
54001.4(петдесет и
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
четири хиляди и
административна дейност.
еди)

Правно основание:Имотът е
предоставен безвъзмездно за
управление на Изпълнителна
агенция по рибарство и
аквакултури със Заповед № ДС14-14-(1) от 04.06.2012 г. на
областния управител на област
Монтана и Договор от 06.06.2012
г.

№ 3575 /
06.12.2012

№ 3581 /
20.12.2012

№ 3582 /
20.12.2012

№ 3583 /
20.12.2012

№ 3579 /
20.12.2012

№ 3578 /
20.12.2012

859

861

862

863

171

171

Публична

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 3 кв. УПИ:

Част от ниското четириетажно тяло на административна
сграда с идентификатор 48489.11.454.2 (четири осем четири
осем девет точка едно едно точка четири пет четири точка
две), конструкция - МсбЖ, построена 1961 г., както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.4
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка две точка четири) със застроена площ 359
(триста петдесет и девет) кв.м на третия етаж.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност;
- Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.5
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
Правно основание:С Решение №
пет четири точка две точка пет) със застроена площ 353
150/12.03.2007 г. на
(триста петдесет и три) кв.м на четвъртия етаж.
Министерския съвет имотът е
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
предоставен безвъзмездно за
административна дейност,
438344(четиристот управление на Министерство на
както и съответните идеални части от правото на строеж и от ин тридесет и осем правосъдието за нуждите на
общите части на сградата.
х)
Административен съд - Монтана.

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

ПИ № 000074 (нула нула нула нула седем четири) в
землището на гр. Брусарци, с площ 2686 (две хиляди
шестстотин осемдесет и шест) кв.м и построените в имота:
- Сграда ТПС (тягова подстанция) със застроена площ 145
(сто четиридесет и пет) кв.м, етажност - 2 (два) ет., РЗП - 288
(двеста осемдесет и осем) кв.м, конструкция стоманобетонова, година на построяване - 1984 г.;
- Открита разпределителна уредба - със застроена площ 1506
(хиляда петстотин и шест) кв.м, конструкция стоманобетонова, година на построяване - 1984 г.

8048.51(осем
хиляди
четиридесет и
осем)

Сграда трафопост със застроена площ 18 (осемнадесет) кв.м,
етажност - 1(един) ет., конструкция - масивна, година на
построяване - 1964 г.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
477.96(четиристот предприятие, образувано на
ин седемдесет и
основание Закона за
седе)
железопътния транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Публична

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

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
Монтана / Брусарци /
Сграда силни токове със застроена площ 120 (сто и двадесет) 2560.51(две хиляди предприятие, образувано на
гр.Брусарци / Адрес: кв. 57 кв.м, етажност - 1 (един) ет., конструкция - масивна, година
петстотин и
основание Закона за
УПИ:
на построяване - 1955 г.
шестдес)
железопътния транспорт.

Частна

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 000099 (нула нула нула нула девет девет) в
землището на с. Крива бара с площ 411 (четиристотин и
единадесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към
овчарник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
739.8(седемстотин извършва от министъра на
тридесет и девет л) земеделието и горите.

Имот № 000096 (нула нула нула нула девет шест) в
землището на с. Крива бара с площ 2562 (две хиляди
петстотин шестдесет и два) кв.м, представляващ прилежащ
терен към краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
3381.84(три хиляди разпореждането с имота се
триста осемдесет и извършва от министъра на
)
земеделието и горите.

№ 3577 /
20.12.2012

№ 3580 /
20.12.2012

№ 3576 /
20.12.2012

№ 3584 /
20.12.2012

№ 3588 /
27.12.2012

№ 3587 /
27.12.2012

№ 3586 /
27.12.2012

№ 3585 /
27.12.2012

171

171

860

864

565

565

565

565

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 000095 (нула нула нула нула девет пет) в землището 3920.4(три хиляди разпореждането с имота се
на с. Крива бара с площ 2178 (две хиляди сто седемдесет и
деветстотин и
извършва от министъра на
осем) кв.м, представляващ свободен терен.
дваде)
земеделието и горите.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000100 (нула нула нула едно нула нула) в землището
стопанисването, управлението и
на с. Крива бара с площ 36485 (тридесет и шест хиляди
65673(шестдесет и разпореждането с имота се
четиристотин осемдесет и пет) кв.м, представляващ свободен пет хиляди
извършва от министъра на
терен.
шестсто)
земеделието и горите.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Трифоново / Адрес:
ул."Двадесета" № 1 кв. 43
УПИ: Х

Имот пл. № 181 /сто осемдесет и едно/ с площ 557 /петстотин
петдесет и седем/ кв. м, за който е образуван УПИ Х /десети/
в кв. 43 /четиридесет и трети/ по плана на с. Трифоново, с
1066.8(хиляда
неприложена улична и дворищна регулации, представляващ шестдесет и шест
застроен терен.
лева и)

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Монтана / Лом / гр.Лом /
ПИ с идентификатор 44238.55.18 (четири четири две три осем
стопанисването, управлението и
Адрес: кв. Момин брод,
точка пет пет точка едно осем) по кадастралната карта на гр. 13485.1(тринадесет разпореждането с имота се
местността "Под шосето" кв. Лом, с площ 3770 (три хиляди седемстотин и седемдесет)
хиляди
извършва от министъра на
УПИ:
кв.м, представляващ прилежащ терен към дърводелски цех.
четиристотин)
земеделието и храните.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
Поземлен имот с идентификатор 44238.56.42 (четири четири
железопътния транспорт, имотът
две три осем точка пет шест точка четири две) по
се управлява от Национална
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 25962 (двадесет и пет
компания "Железопътна
хиляди деветстотин шестдесет и два) кв.м.
инфраструктура" – държавно
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначениена територията: Територия на
84116.9(осемдесет предприятие, образувано на
Адрес: кв. „Момин брод” кв. транспорта.
и четири хиляди
основание Закона за
УПИ:
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
сто )
железопътния транспорт.

Публична

Поземлен имот с идентификатор 44238.9.54 (четири четири
две три осем точка девет точка пет четири) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 7542 (седем хиляди петстотин
четиридесет и два) кв.м.
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначениена територията: Територия на
Адрес: кв. „Момин брод” кв. транспорта.
УПИ:
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
24436.1(двадесет и предприятие, образувано на
четири хиляди
основание Закона за
четир)
железопътния транспорт.

Публична

Поземлен имот с идентификатор 44238.3.54 (четири четири
две три осем точка три точка пет четири) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 9032 (девет хиляди тридесет и два)
кв.м.
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначениена територията: Територия на
Адрес: кв. „Момин брод” кв. транспорта.
УПИ:
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
29263.7(двадесет и предприятие, образувано на
девет хиляди
основание Закона за
двеста)
железопътния транспорт.

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
Поземлен имот с идентификатор 44238.4.54 (четири четири
железопътния транспорт, имотът
две три осем точка четири точка пет четири) по кадастралната
се управлява от Национална
карта на гр. Лом, с площ 7848 (седем хиляди осемстотин
компания "Железопътна
четиридесет и осем) кв.м.
инфраструктура" – държавно
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначениена територията: Територия на
25427.5(двадесет и предприятие, образувано на
Адрес: кв. „Момин брод” кв. транспорта.
пет хиляди
основание Закона за
УПИ:
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
четирист)
железопътния транспорт.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост имотът е
в управление на областния
управител на област Монтана

Заповед № ДС-151-/4/ /
Дата:12.4.2013 г. изцяло отписан

№ 3589 /
26.02.2013

№ 3590 /
27.02.2013

№ 3591 /
27.02.2013

№ 3592 /
27.02.2013

865

866

866

866

Публична

Публична

Публична

Публична

Сграда ОИ /осигурителни инсталации/ със застроена площ
Монтана / Брусарци /
168 (сто шестдесет и осем) кв.м, РЗП - 246 (двеста
9265.47(девет
гр.Брусарци / Адрес: кв. 57 четиридесет и шест) кв.м, етажност - 2 (два) ет., конструкция - хиляди двеста
УПИ:
масивна, година на построяване - 1974 г.
шестдесет )

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" - отводнителен канал С2
ПИ с идентификатор 44238.141.53 (четири четири две три
осем точка едно четири едно точка пет три) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 1769 (хиляда седемстотин шестдесет
и девет) кв.м, трайно предназначение на територията:
Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно
ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 7642.08(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно седем хиляди
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. шестс)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.142.55 (четири четири две три
осем точка едно четири две точка пет пет) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 1707 (хиляда седемстотин и седем)
кв.м, трайно предназначение на територията: Територия,
заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване:
Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 7374.24(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно седем хиляди
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. трист)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.144.101 (четири четири две три
осем точка едно четири четири точка едно нула едно) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 3534 (три хиляди
петстотин тридесет и четири) по кадастралната карта на гр.
Лом, с площ 1707 (хиляда седемстотин и седем) кв.м, трайно
предназначение на територията: Територия, заета от води и
водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
Правно основание:Имотът и
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 15266.8(на земята - съоръжението, описани в раздел
1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно петнадесет хиляди 3, се управляват от Министъра на
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. )
земеделието и храните.

№ 3593 /
27.02.2013

№ 3594 /
27.02.2013

№ 3595 /
27.02.2013

№ 3596 /
27.02.2013

866

866

866

866

Публична

Публична

Публична

Публична

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.145.107 (четири четири две три
осем точка едно четири пет точка едно нула седем) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 1528 (хиляда
петстотин двадесет и осем) кв.м, трайно предназначение на
територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин
на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 6600.96(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно шест хиляди и
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. шест)

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 44238.156.57
(четири четири две три осем точка едно пет шест точка пет
седем) по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 2586 (две
хиляди петстотин осемдесет и шест) кв.м, трайно
предназначение на територията: Територия, заета от води и
водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
Правно основание:Имотът и
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 11171.5(на земята - съоръжението, описани в раздел
1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно единадесет хиляди 3, се управляват от Министъра на
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. )
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор ПИ с
идентификатор 44238.159.53 (четири четири две три осем
точка едно пет девет точка пет три) по кадастралната карта на
гр. Лом, с площ 572 (петстотин седемдесет и два) кв.м, трайно
предназначение на територията: Територия, заета от води и
водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 2471.04(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно две хиляди
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. четирис)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор ПИ с
идентификатор 44238.198.50 (четири четири две три осем
точка едно девет осем точка пет нула) по кадастралната карта
на гр. Лом, с площ 1385 (хиляда триста осемдесет и пет) кв.м,
трайно предназначение на територията: Територия, заета от
води и водни обекти, начин на трайно ползване:
Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 5983.2(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно пет хиляди
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. деветст)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3597 /
27.02.2013

№ 3598 /
27.02.2013

№ 3599 /
27.02.2013

№ 3600 /
10.04.2013

№ 3601 /
10.04.2013

№ 3602 /
10.04.2013

866

866

866

182

156

156

Публична

Публична

Публична

Частна

Частна

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 44238.829.53
(четири четири две три осем точка осем две девет точка пет
три) по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 1316 (хиляда
триста и шестнадесет) кв.м, трайно предназначение на
територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин
на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 5685.12(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно пет хиляди
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. шестсто)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 44238.830.20
(четири четири две три осем точка осем три нула точка две
нула) по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 1282 (хиляда
двеста осемдесет и два) кв.м, трайно предназначение на
територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин
на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 5538.24(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно пет хиляди
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. петстот)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 44238.831.50
(четири четири две три осем точка осем три едно точка пет
нула) по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 2742 (две
хиляди седемстотин четиридесет и два) кв.м, трайно
предназначение на територията: Територия, заета от води и
водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от отводнителен канал
С-2, представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2768 (две хиляди
седемстотин шестдесет и осем) м, трапецовиден земен
Правно основание:Имотът и
профил, ширина на дъното 0,60 - 1,00 м, наклон на откосите 11845.4(на земята - съоръжението, описани в раздел
1:1,5 и дълбочина на канала 0,80 - 1,10 м; максимално водно единадесет хиляди 3, се управляват от Министъра на
количество - 0,726 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. )
земеделието и храните.

Имот № 931003 (девет три едно нула нула три) в землището
на с. Мадан с площ 2017 (две хиляди и седемнадесет) кв.м,
Монтана / Бойчиновци /
представляващ прилежащ терен към сграда - стар кантар със
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: съоръжение.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2981.9(две хиляди разпореждането с имота се
деветстотин
извършва от Министъра на
осемдес)
земеделието и горите.

8470.66(осем
хиляди
четиристотин и
сед)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.202.22 (четири четири две три
осем точка две нула две точка две две) по кадастралната карта
на гр. Лом, с площ 3268 (три хиляди двеста шестдесет и осем)
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 44238.202.24 (четири четири две три
стопанисването, управлението и
осем точка две нула две точка две четири) по кадастралната
16117.1(шестнадес разпореждането с имота се
карта на гр. Лом, с площ 6218 (шест хиляди двеста и
ет хиляди сто и
извършва от министъра на
осемнадесет) кв.м, представляващ свободен стопански терен. седем)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1411-(1) /
Дата:26.06.2014 изцяло отписан

№ 3603 /
10.04.2013

№ 3604 /
10.04.2013

№ 3605 /
26.04.2013

№ 3610 /
15.05.2013

№ 3611 /
15.05.2013

№ 3607 /
15.05.2013

№ 3609 /
15.05.2013

№ 3606 /
15.05.2013

№ 3608 /
15.05.2013

156

156

867

872

873

869

871

868

870

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.202.27 (четири четири две три
осем точка две нула две точка две седем) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 3854 (три хиляди осемстотин
петдесет и четири) кв.м, представляващ свободен стопански
терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
9989.57(девет
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от министъра на
деветстотин осемд) земеделието и храните.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.202.29 (четири четири две три
осем точка две нула две точка две девет) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 3130 (три хиляди сто и тридесет)
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Публична

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

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.1 (четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка едно) по кадастралната карта на гр. Монтана, с площ
148,60 (сто четиридесет и осем цяло и шестдесет стотни) кв.м,
на първия етаж от ниското триетажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.1
(четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
Правно основание:Имотът се
точка едно), конструкция - МсбЖ.
70682.8(седемдесет управлява от Министерство на
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
хиляди шестстотин вътрешните работи –
административна дейност.
о)
„Национална система 112”.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: кв. 15
УПИ: VІ

УПИ VІ с площ 827 (осемстотин двадесет и седем) кв.м в кв.
15 (петнадесет) по плана на с. Вирове, представляващ
незастроен терен.

1899.5(хиляда
осемстотин
деветдесет и)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: кв. 15
УПИ: VІІ

УПИ VІІ с площ 862 (осемстотин шестдесет и два) кв.м в кв.
15 (петнадесет) по плана на с. Вирове, представляващ
незастроен терен.

1752.3(хиляда
седемстотин
петдесет и )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: кв. 15
УПИ: ІІІ

УПИ ІІІ с площ 805 (осемстотин и пет) кв.м в кв. 15
1680.8(хиляда
(петнадесет) по плана на с. Вирове, представляващ незастроен шестстотин и
терен.
осемдесет )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: кв. 15
УПИ: V

УПИ V с площ 824 (осемстотин двадесет и четири) кв.м в кв. 1892.6(хиляда
15 (петнадесет) по плана на с. Вирове, представляващ
осемстотин
незастроен терен.
деветдесет и)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: кв. 15
УПИ: ІІ

УПИ ІІ с площ 842 (осемстотин четиридесет и два) кв.м в кв.
15 (петнадесет) по плана на с. Вирове, представляващ
незастроен терен.

1758.1(хиляда
седемстотин
петдесет и )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Вирове / Адрес: кв. 15
УПИ: ІV

УПИ ІV с площ 842 (осемстотин четиридесет и два) кв.м в кв. 1933.9(хиляда
15 (петнадесет) по плана на с. Вирове, представляващ
деветстотин
незастроен терен.
тридесет и )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

8112.96(осем
хиляди сто и
дванадесет л)

Заповед № ДС-159-(7) /
Дата:26.06.2014 изцяло отписан

№ 3612 /
27.05.2013

№ 3613 /
29.05.2013

№ 3614 /
11.06.2013

№ 3615 /
11.06.2013

№ 3616 /
11.06.2013

№ 3617 /
19.06.2013

№ 3618 /
19.06.2013

№ 3619 /
25.07.2013

874

875

195

195

195

876

876

877

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.1051.1.8
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка едно
нула пет едно точка едно точка осем) по кадастралната карта
на гр. Лом с площ 217,00 (двеста и седемнадесет) кв.м,
представляващ четири стаи и една зала на третия етаж от
триетажна масивна сграда с идентификатор
44238.505.1051.1(четири четири две три осем точка пет нула
пет точка едно нула пет едно точка едно), ведно със
Монтана / Лом / гр.Лом /
съответните идеални части от сервизните помещения и
Адрес: площад "Свобода" № коридорите на етажа, както и от общите части на сградата и
8, ет. 3 кв. УПИ:
от правото на строеж.

ПИ с идентификатор 44238.508.170 (четири четири две три
осем точка пет нула осем точка едно седем нула) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 29375 (двадесет и
девет хиляди триста седемдесет и пет) кв.м, представляващ
застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За стопански двор.

Правно основание:На основание
Заповед № 301/27.07.2004 г. на
областния управител на област
Монтана, писмо № 90-04662/09.07.2004 на министъра на
регионалното развитиеи
благоустройството, Заповед №
24/06.02.2007 г. на областния
управител на област Монтана и
договор от 02.05.2007 г.,
самостоятелният обект се
управлява от НОИ, Районно
70777.9(седемдесет управление "Социално
хиляди
осигуряване - Монтана - филиал
седемстотин )
гр. Лом.
Правно основание:На основание
чл. 24, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползуването на
земеделските земи,
стопанисването, управлението и
101520(сто и един разпореждането с имота се
хиляди петстотин и извършва от Министъра на
)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност "Под
долапа" кв. УПИ:

Частна

Имот № 048044 (нула четири осем нула четири четири) в
землището на с. Долно Озирово, с площ 530 (петстотин и
тридесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда с
Монтана / Вършец / с.Долно друго предназначение (склад за препарати).
Озирово / Адрес: местност Начин на трайно ползване: Стопански двор.
"Бахчата" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
699.6(шестстотин разпореждането с имота се
деветдесет и девет извършва от министъра на
)
земеделието и храните.

Частна

Имот № 048045 (нула четири осем нула четири пет) в
землището на с. Долно Озирово, с площ 738 (седемстотин
тридесет и осем) кв.м, представляващ свободен стопански
Монтана / Вършец / с.Долно терен.
Озирово / Адрес: местност Начин на трайно ползване: Стопански двор.
"Бахчата" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
974.2(деветстотин разпореждането с имота се
седемдесет и
извършва от министъра на
четир)
земеделието и храните.

Частна

Имот № 048046 (нула четири осем нула четири шест) в
землището на с. Долно Озирово, с площ 72 (седемдесет и два)
Монтана / Вършец / с.Долно кв.м, представляващ ведомствен път.
Озирово / Адрес: местност Начин на трайно ползване: Стопански двор.
95(деветдесет и пет
"Бахчата" кв. УПИ:
лева и 00 ст.)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

Имот № 062021 (нула шест две нула две едно) в землището на 1748(хиляда
с. Бързия с площ 843 (осемстотин четиридесет и три) кв.м.
седемстотин
Начин на трайно ползване: Др. селищна територия.
четиридесет)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: кв. 6
УПИ: І

Имот № 062022 (нула шест две нула две две) в землището на
с. Бързия с площ 445 (четиристотин четиридесет и пет) кв.м.
Начин на трайно ползване: Др. селищна територия.
7045/58045 (седем хиляди и четиридесет и пет върху петдесет
и осем хиляди и четиридесет и пет) идеални части от УПИ І,
целият с площ 58045 (петдесет и осем хиляди и четиридесет и
пет) кв.м, в кв. 6 (шест) по регулационния план на Нова
промишлена зона, гр. Монтана, представляващ застроен
терен.

1013.9(хиляда и
тринадесет лева и
90 )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
71647.7(седемдесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
и един хиляди
управлява от областния
шестс)
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-157-(9) /
Дата:03.09.2013 изцяло отписан

№ 3621 /
09.09.2013

№ 3620 /
09.09.2013

№ 3622 /
13.09.2013

№ 3623 /
13.09.2013

№ 3625 /
28.10.2013

№ 3626 /
28.10.2013

№ 3627 /
28.10.2013

879

878

880

880

882

883

884

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Бойчиновци /
Имот № 080030 (нула осем нула нула три нула) в землището
разпореждането с имота се
с.Мърчево / Адрес: местност на с. Мърчево, с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м, 759(седемстотин
извършва от министъра на
"Край село" кв. УПИ:
представляващ свбоден стопански терен.
петдесет и девет л) земеделието и храните.

Заповед № ДС-1435-/3/ /
Дата:3.12.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1419-/4/ /
Дата:19.6.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Публична

Публична

Частна

Частна

Частна

Имот № 080029 (нула осем нула нула две девет) в землището
Монтана / Бойчиновци /
на с. Мърчево, с площ 3962 (три хиляди деветстотин
5229(пет хиляди
с.Мърчево / Адрес: местност шестдесет и два) кв.м, представляващ прилежащ терен на
двеста двадесет и
"Край село" кв. УПИ:
свинарник.
д)

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Трети март" № 1, ет. 0 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.376.9.45
(четири осем четири осем девет точка осем точка три седем
шест точка девет точка четири пет) по кадастралната карта на
гр. Монтана, със застроена площ 72,10 (седемдесет и два цяло
и десет стотни) кв.м, състоящ се от гараж и складово
помещение, на етаж 0 (нула) в жилищна сграда - блок
"Байкал" с идентификатор 48489.8.376.9 (четири осем четири
осем девет точка осем точка три седем шест точка девет),
конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1980 г., както и
съответните идеални части от общите части на сградата и от 27758.7(двадесет и
правото на строеж.
седем хиляди
Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда.
седемс)

Правно основание:Имотът се
управлява от дирекция
"Специална куриерска служба" МВР, съгласно Заповед № Із2149/18.10.2012 г. на Министъра
на вътрешните работи.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Трети март" № 1, ет. 0 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.376.9.46
(четири осем четири осем девет точка осем точка три седем
шест точка девет точка четири шест) по кадастралната карта
на гр. Монтана, със застроена площ 77,90 (седемдесет и седем
цяло и деветдесет стотни) кв.м, състоящ се от четири
помещения, коридор и санитарен възел, на етаж 0 (нула) в
жилищна сграда - блок "Байкал" с идентификатор
48489.8.376.9 (четири осем четири осем девет точка осем
точка три седем шест точка девет), конструкция - МсбЖ,
година на построяване - 1980 г., както и съответните идеални 37489.7(тридесет и
части от общите части на сградата и от правото на строеж.
седем хиляди
Предназначение на самостоятелния обект: За офис.
четири)

Правно основание:Имотът се
управлява от дирекция
"Специална куриерска служба"
(ДСКС) - МВР, съгласно Заповед
№ Із-2149/18.10.2012 г. на
Министъра на вътрешните
работи.

Монтана / Чипровци /
с.Челюстница / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 446002 (четири четири шест нула нула две) в
стопанисването, управлението и
землището на с. Челюстница, с площ 522 (петстотин двадесет
разпореждането с имота се
и два) кв.м, представляващ прилежащ терен към склад 762.5(седемстотин извършва от Министъра на
работилница.
шестдесет и два ле) земеделието и храните.

Монтана / Чипровци /
с.Челюстница / Адрес: кв.
УПИ:

666.1(шестстотин
шестдесет и шест
ле)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

365.2(триста
шестдесет и пет
лева и )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Чипровци /
с.Челюстница / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 446003 (четири четири шест нула нула три) в
землището на с. Челюстница, с площ 456 (четиристотин
петдесет и шест) кв.м, представляващ прилежащ терен към
склад - работилница.

Имот № 446004 (четири четири шест нула нула четири) в
землището на с. Челюстница, с площ 250 (двеста и петдесет)
кв.м, представляващ прилежащ терен към автокантар.

№ 3628 /
28.10.2013

№ 3629 /
28.10.2013

№ 3630 /
28.10.2013

№ 3624 /
28.10.2013

№ 3631 /
04.12.2013

№ 3634 /
13.12.2013

885

886

876

881

877

754

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Чипровци /
с.Челюстница / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 446006 (четири четири шест нула нула шест) в
землището на с. Челюстница, с площ 1340 (хиляда триста и
четиридесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към
телчарник.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Челюстница / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 446007 (четири четири шест нула нула седем) в
стопанисването, управлението и
землището на с. Челюстница, с площ 2282 (две хиляди двеста 3333.5(три хиляди разпореждането с имота се
осемдесет и два) кв.м, представляващ свободен стопански
триста тридесет и извършва от Министъра на
терен.
т)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
Имот № 062025 (нула шест две нула две пет) в землището на 2934.6(две хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
с. Бързия с площ 1288 (хиляда двеста осемдесет и осем) кв.м. деветстотин
управлява от областния
Начин на трайно ползване: Др. селищна територия.
тридесе)
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Челюстница / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
22976.9(двадесет и разпореждането с имота се
две хиляди
извършва от Министъра на
деветсто)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Лом / с.Трайково
/ Адрес: ул."Георги
Димитров" № 29 кв. 23
УПИ: І

Частна

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

Частна

Имот № 446001 (четири четири шест нула нула едно) в
землището на с. Челюстница, с площ 15729 ( петнадесет
хиляди седемстотин двадесет и девет) кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Урегулиран поземлен имот І (първи) с площ 540 (петстотин и
четиридесет) кв.м в кв. 23 (двадесет и три) по плана на с.
Трайково, одобрен със заповеди № 7019 и № 7020 от 1944 г.,
представляващ застроен терен.
ПИ с идентификатор 48489.13.488 (четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем осем) по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 7779 (седем
хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м., представляващ
застроен терен.

1957.5(хиляда
деветстотин
петдесет и )

3510(три хиляди
петстотин и десет
л)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

140022(сто и
четиридесет
хиляди и два)

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната.

Заповед № ДС-0628 /
Дата:30.8.2019 г.
ч.- изцяло отписан

Заповед № ДС-15-10-(8) /
Дата:02.06.2014 изцяло отписан

№ 3632 /
13.12.2013

№ 3633 /
13.12.2013

№ 3635 /
17.12.2013

№ 3636 /
17.12.2013

№ 3637 /
17.12.2013

878

754

879а

880

881

Публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Пристанищна"
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.505.5168 (четири четири две три
осем точка пет нула пет точка пет едно шест осем) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 9261 (девет хиляди
двеста шестдесет и един) кв.м и построени в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 44238.505.5168.5 (четири четири
две три осем точка пет нула пет точка пет едно шест осем
точка пет) - жилищна сграда със застроена площ 288 (двеста
осемдесет и осем) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция масивна, построена 1908 г.
2. Сграда с идентификатор 44238.505.5168.7 (четири четири
две три осем точка пет нула пет точка пет едно шест осем
точка седем) - четно помещение със ЗП - 111 (сто и
единадесет) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - масивна,
построена 1918 г.
3. Сграда с идентификатор 44238.505.5168.8 (четири четири
две три осем точка пет нула пет точка пет едно шест осем
точка осем) - канцелария жп участък със ЗП - 105 (сто и пет)
кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - масивна, построена
1918 г.
4. Сграда с идентификатор 44238.505.5168.9 (четири четири
две три осем точка пет нула пет точка пет едно шест осем
точка девет) - работилница и гараж със ЗП - 49 (четиридесет и
девет) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - масивна,
построена 1987 г.
5. Сграда с идентификатор 44238.505.5168.10 (четири четири
две три осем точка пет нула пет точка пет едно шест осем
точка десет) - гараж и канцелария ръководител чети, със ЗП - 146968(сто
72 (седемдесет и два) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - четиридесет и шест
масивна, построена 1987 г.
хиляди )

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

ПИ с идентификатор 48489.13.487 (четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем седем) по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 2362 (две хиляди
триста шестдесет и два) кв.м и построената в него сграда с
идентификатор 48489.13.487.1 (четири осем четири осем
девет точка едно три точка четири осем седем точка едно) караулно със застроена площ 91 (деветдесет и един) кв.м,
64598.1(шестдесет Правно основание:Имотът се
етажност - 1 (един), конструкция - полумасивна, година на
и четири хиляди
управлява от Министерство на
построяване - 1955 г.
петс)
отбраната.

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

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 916022 (девет едно шест нула две две) в землището 25105.1(двадесет и разпореждането с имота се
на с. Громшин, с площ 19019 (деветнадесет хиляди и
пет хиляди сто и
извършва от министъра на
деветнадесет) кв.м., представляващ свободен стопански терен. пе)
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност "Над
долапа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.508.202 (четири четири две три
осем точка пет нула осем точка две нула две) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 101834 (сто и един
хиляди осемстотин тридесет и четири) кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност "Над
долапа" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
ПИ с идентификатор 44238.508.204 (четири четири две три
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
осем точка пет нула осем точка две нула четири) по
стопанисването, управлението и
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 25366 (двадесет и пет 82185.8(осемдесет разпореждането с имота се
хиляди триста шестдесет и шест) кв.м, представляващ
и два хиляди сто
извършва от министъра на
свободен стопански терен.
осе)
земеделието и храните.

329942(триста
двадесет и девет
хиляди)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Акт № 3803 /
Дата: 23.3.2016 г.
ч.<BR>

Заповед № ДС-0617 / Дата:2.5.2018
г. ч.- изцяло
отписан

№ 3638 /
17.12.2013

882

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност "Над
долапа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.508.205 (четири четири две три
осем точка пет нула осем точка две нула пет) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 1485 (хиляда
четиристотин осемдесет и пет) кв.м, представляващ
прилежащ терен към бивша доилна зала.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
4811.4(четири
разпореждането с имота се
хиляди осемстотин извършва от министъра на
и еди)
земеделието и храните.

№ 3639 /
17.12.2013

883

Частна

№ 3640 /
18.12.2013

884а

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 44238.508.81 (четири четири две три
стопанисването, управлението и
Монтана / Лом / гр.Лом /
осем точка пет нула осем точка осем едно) по кадастралната 6065.28(шест
разпореждането с имота се
Адрес: местност "Над
карта на гр. Лом, с площ 1872 (хиляда осемстотин седемдесет хиляди шестдесет и извършва от министъра на
долапа" кв. УПИ:
и два) кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
пет ле)
земеделието и храните.
413/929 (четиристотин и тринадесет върху деветстотин
двадесет и девет) идеални части от застроен имот пл. № 165
Правно основание:На основание
(сто шестедесет и пет), за който е образуван УПИ VІІІ (осми)
чл. 18, ал. 1 от Закона за
Монтана / Бойчиновци /
в кв. 19 (деветнадесет)по плана на с. Охрид, одобрен със
държавната собственост, имотът
с.Охрид / Адрес: ул. "Първа" заповед № 32 от 1993 г., целият с площ 929 (деветстотин
753.3(седемстотин се управлява от областния
№63-А кв. 19 УПИ: VІІІ
двадесет и девет)кв.м.
петдесет и три лев) управител на област Монтана.

Частна

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Български
спортен тотализатор" - гр. София,
Монтана / Брусарци /
ЕИК 202766380 - юридическо
гр.Брусарци / Адрес: ул. "23- Масивна сграда тото-пункт със застроена площ 50 (петдесет) 2915.1(две хиляди лице със статут на държавно
ти септември" кв. 19 УПИ: кв.м, етажност - 1 (един), построена 1989 г., състояща се от
деветстотин и
предприятие по чл. 62, ал. 3 от
ІV
две помещения.
петна)
Търговския закон.

Частна

Правно основание:Имотът се
Сграда тото-пункт с идентификатор 03928.511.39.4 (нула три
управлява от ДП "Български
девет две осем точка пет едно едно точка три девет точка
спортен тотализатор" - гр. София,
четири) по кадастралната карта на гр. Берковица, със
ЕИК 202766380 – юридическо
застроена площ 80 (осемдесет) кв.м, етажност - 1 (един),
18515.6(осемнадес лице със статут на държавно
конструкция - МЖ, построена 1969 г., състояща се от две
ет хиляди
предприятие по чл. 62, ал. 3 от
помещения и санитарен възел.
петстотин и)
Търговския закон.

№ 3641 /
19.12.2013

№ 3642 /
27.01.2014

№ 3645 /
04.02.2014

№ 3643 /
04.02.2014

№ 3644 /
04.02.2014

885

239

889

887

888

Публична

Публична

Публична

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: бул.
"Мрамор" № 1А кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
33562.3(тридесет и предприятие, образувано на
три хиляди
основание Закона за
петстоти)
железопътния транспорт.

Монтана / Брусарци /
с.Княжева махала / Адрес:
кв. УПИ:

ПИ № 000044 (нула нула нула нула четири четири) в
землището на с. Княжева Махала, с площ 25426 (двадесет и
пет хиляди четиристотин двадесет и шест) кв.м.
Начин на трайно ползване: ЖП линия.

Монтана / Брусарци /
с.Дъбова махала / Адрес:
кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
ПИ № 000023 (нула нула нула нула две три) в землището на с.
инфраструктура" – държавно
Дъбова Махала, с площ 70138 (седемдесет хиляди сто
92582.2(деветдесет предприятие, образувано на
тридесет и осем) кв.м.
и две хиляди
основание Закона за
Начин на трайно ползване: ЖП линия.
петсто)
железопътния транспорт.

Монтана / Брусарци /
с.Дъбова махала / Адрес:
кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
5709.3(пет хиляди предприятие, образувано на
седемстотин и
основание Закона за
девет)
железопътния транспорт.

ПИ № 000089 (нула нула нула нула осем девет) в землището
на с. Дъбова Махала, с площ 3526 (три хиляди петстотин
двадесет и шест) кв.м.
Начин на трайно ползване: ЖП гара.

№ 3646 /
04.02.2014

№ 3647 /
06.02.2014

№ 3648 /
07.02.2014

№ 3649 /
18.02.2014

№ 3650 /
18.02.2014

№ 3651 /
25.02.2014

№ 3654 /
05.03.2014

№ 3655 /
05.03.2014

№ 3657 /
05.03.2014

№ 3652 /
05.03.2014

890

891

140

272

272

892

894

895

897

893

Публична

Частна

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Петрохан" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
ПИ № 000084 (нула нула нула нула осем четири) в землището
инфраструктура" – държавно
на с. Крива Бара, с площ 19015 (деветнадесет хиляди и
27442.5(двадесет и предприятие, образувано на
петнадесет) кв.м.
седем хиляди
основание Закона за
Начин на трайно ползване: ЖП гара.
четири)
железопътния транспорт.

Сграда - почивен дом със застроена площ 249,00 (двеста
четиридесет и девет) кв.м, РЗП - 600,00 (шестстотин) кв.м,
етажност - 3 (три), конструкция - МСЖБ, година на
построяване - 1983 г.

Имот № 000651 (нула нула нула шест пет едно) в землището
Монтана / Чипровци / с.Бели на с. Бели мел, с площ 4903 (четири хиляди деветстотин и
мел / Адрес: кв. УПИ:
три) кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Български
спортен тотализатор" - гр. София,
ЕИК 202766380 – юридическо
26413.9(двадесет и лице със статут на държавно
шест хиляди
предприятие по чл. 62, ал. 3 от
четирис)
Търговския закон.

6472(шест хиляди
четиристотин
седем)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.
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 / Брусарци /
с.Дондуково / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 000276 (нула нула нула две седем шест) в землището 1895.52(хиляда
на с. Дондуково с площ 1436 (хиляда четиристотин тридесет осемстотин
и шест) кв.м, представляващ свободен стопански терен.
деветдесет и)

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Дондуково / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 000278 (нула нула нула две седем осем) в землището 12278.6(дванадесет разпореждането с имота се
на с. Дондуково с площ 9302 (девет хиляди триста и два) кв.м, хиляди двеста
извършва от министъра на
представляващ свободен стопански терен.
седем)
земеделието и горите.

Частна

Монтана / Медковец /
с.Аспарухово / Адрес:
местността "Луда бара" кв.
УПИ:

Имот № 220023 (две две нула нула две три) в землището на с.
Аспарухово, с площ 19004 (деветнадесет хиляди и четири)
1955.5(хиляда
кв.м, представляващ земеделска земя с начин на трайно
деветстотин
ползване - нива, трета категория.
петдесет и )

Частна

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Имот № 571012 (пет седем едно нула едно две) в землището
Монтана / Медковец /
на с. Расово, с площ 10152 (десет хиляди сто петдесет и два)
с.Расово / Адрес: местността кв.м, представляващ земеделска земя с начин на трайно
"Вокин шумак" кв. УПИ:
ползване - нива, трета категория.
Имот № 578009 (пет седем едно нула едно две) в землището
на с. Расово, с площ 25993 (двадесет и пет хиляди
Монтана / Медковец /
деветстотин деветдесет и три) кв.м, представляващ
с.Расово / Адрес: местността земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, трета
"Горуня" кв. УПИ:
категория.

Частна

Имот № 602010 (шест нула две нула едно нула) в землището
Монтана / Медковец /
на с. Расово, с площ 11820 (единадесет хиляди осемстотин и
с.Расово / Адрес: местността двадесет) кв.м, представляващ земеделска земя с начин на
"Под окопа" кв. УПИ:
трайно ползване - нива, четвърта категория.

1219.8(хиляда
двеста и
деветнадесет л)

Монтана / Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: кв. 105
УПИ: ІІ

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
34288.2(тридесет и разпореждането с имота се
четири хиляди
извършва от министъра на
двест)
земеделието и храните.

Частна

Частна

УПИ ІІ (две), отреден "за складово -производствена база", с
площ 13290 (тринадесет хиляди двеста и деветдесет) кв.м в
кв. 105 (сто и пет) по плана на с. Лехчево.

Заповед № ДС-1433-/2/ /
Дата:2.12.2015 г.
ч.- изцяло отписан

1492.3(хиляда
четиристотин
деветдесет)

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието и храните.

3821(три хиляди
осемстотин
двадесет)

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието и храните.
Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-146-/2/ /
Дата:4.2.2016 г. ч.изцяло отписан

№ 3653 /
05.03.2014

№ 3656 /
05.03.2014

№ 3658 /
10.03.2014

№ 3659 /
10.03.2014

№ 3660 /
10.03.2014

№ 3661 /
10.03.2014

№ 3662 /
10.03.2014

№ 3663 /
10.03.2014

893

896

898

899

900

901

902

300

Частна

Монтана / Бойчиновци /
с.Лехчево / Адрес: кв. 105
УПИ: ІІІ

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
УПИ ІІІ (три), отреден "за складово - производствена база", с 72691.5(седемдесет разпореждането с имота се
площ 22540 (двадесет и две хиляди петстотин и четиридесет) и две хиляди
извършва от министъра на
кв.м в кв. 105 (сто и пет) по плана на с. Лехчево.
шестст)
земеделието и храните.

Частна

Имот № 580022 (пет осем нула нула две две) в землището на
Монтана / Медковец /
с. Расово, с площ 18109 (осемнадесет хиляди сто и девет)
с.Расово / Адрес: местността кв.м, представляващ земеделска земя с начин на трайно
"Горуня" кв. УПИ:
ползване - нива, трета категория.
Имот № 100008 (едно нула нула нула нула осем) в землището
Монтана / Брусарци /
на с. Василовци, с площ 15676 (петнадесет хиляди
с.Василовци / Адрес:
шестстотин седемдесет и шест) кв.м, представляващ
местността "Робовото" кв. земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, трета
УПИ:
категория.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Робовото" кв.
УПИ:

Имот № 100009 (едно нула нула нула нула девет) в землището
на с. Василовци, с площ 11400 (единадесет хиляди и
1340.64(хиляда
четиристотин) кв.м, представляващ земеделска земя с начин триста и
на трайно ползване - нива, трета категория.
четиридесет ле)

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ имотът
се управлява от министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местността "Разлево" кв.
УПИ:

Имот № 518025 (пет едно осем нула две пет) в землището на
с. Крива Бара, с площ 10692 (десет хиляди шестстотин
деветдесет и два) кв.м, представляващ земеделска земя с
начин на трайно ползване - нива, трета категория.

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ имотът
се управлява от министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местността "Сини вир" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местността "Стублата" кв.
УПИ:

Имот № 546004 (пет четири шест нула нула четири) в
землището на с. Крива бара, с площ 3055 (три хиляди и
петдесет и пет) кв.м, представляващ земеделска земя с начин
на трайно ползване - нива, пета категория.
Имот № 548018 (пет четири осем нула едно осем) в
землището на с. Крива бара, с площ 10641 (десет хиляди
шестстотин четиридесет и един) кв.м, представляващ
земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, трета
категория.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Славянска" №
32А, ет. 1 кв. УПИ:

Тото-пункт, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор 44238.505.6074.1.1 (четири четири две три
осем точка пет нула пет точка шест нула седем четири точка
едно точка едно) по кадастралната карта на гр. Лом, със
застроена площ 22,80 (двадесет и две цяло и осемдесет
стотни) кв.м, състоящ се от две помещения, находящ се в
сграда с идентификатор 44238.505.6074.1 (четири четири две
три осем точка пет нула пет точка шест нула седем четири
5230.82(пет хиляди
точка едно), етажност - 1 (един), конструкция - МС, година на двеста и тридесет
построяване - 1967 г.
л)

Частна

Частна

Правно основание:На основание
2395.8(две хиляди чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
триста деветдесет се управлява от Министъра на
и)
земеделието и храните.

1843.38(хиляда
осемстотин
четиридесет )

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ имотът
се управлява от министъра на
земеделието и храните.

1414.55(хиляда
четиристотин и
четирина)

Правно основание:На основание
314.36(триста и
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ имотът
четиринадесет лева се управлява от министъра на
и)
земеделието и храните.

1642.44(хиляда
шестстотин
четиридесет )

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Български
спортен тотализатор" - гр. София,
ЕИК 202766380 – юридическо
лице със статут на държавно
предприятие по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон.

Заповед № ДС-147-/2/ /
Дата:4.2.2016 г. ч.изцяло отписан

№ 3666 /
14.03.2014

№ 3665 /
14.03.2014

№ 3667 /
17.03.2014

№ 3668 /
17.03.2014

№ 3669 /
17.03.2014

904

903

140

140

140

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Хан Аспарух" № 4 кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Трети март" № 96 кв.
УПИ:

Самостоятелни обекти в сграда с идентификатор
48489.7.42.10 (четири осем четири осем девет точка седем
точка четири две точка едно нула) по кадастралната карта на
гр. Монтана, етажност - 2 (два), конструкция - МсбЖ,
построена 1972 г., както следва:
1. Самостоятелен обект 48489.7.42.10.3 (четири осем четири
осем девет точка седем точка четири две точка едно нула
точка три) със застроена площ 39,20 (тридесет и девет цяло и
двадесет стотни) кв.м, находящ се на първия етаж.
Предназначение на самостоятелния обект: За търговска
дейност.
2. Самостоятелен обект 48489.7.42.10.2 (четири осем четири
осем девет точка седем точка четири две точка едно нула
точка две) със застроена площ 22,00 (двадесет и два) кв.м,
находящ се на първия етаж.
Предназначение на самостоятелния обект: За търговска
дейност.
Самостоятелен обект 48489.7.42.10.1 (четири осем четири
осем девет точка седем точка четири две точка едно нула
точка едно) със застроена площ 239,00 (двеста тридесет и
девет) кв.м, находящ се на втория етаж, състоящ се от осем
бр. канцеларии, склад и сервизно помещение.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
административна дейност,
както и съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж.
Сграда с идентификатор 48489.7.2.1 (четири осем четири
осем девет точка седем точка две точка едно) по
кадастралната карта на гр. Монтана, със застроена площ
249,00 (двеста четиридесет и девет) кв.м, брой етажи - 2 (два),
конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1983 г.,
предназначение: административна, делова сграда, състояща се
от:
- Подземен етаж със застроена площ 249,00 (двеста
четиридесет и девет) кв.м;
- Първи етаж със застроена площ 249,00 (двеста четиридесет
и девет) кв.м, състоящ се от три помещения , преградени с
витрини и санитарен възел;
- Втори етаж със застроена площ 249,00 (двеста четиридесет и
девет) кв.м, състоящ се от седем помещения и санитарен
възел.

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Български
спортен тотализатор" - гр. София,
ЕИК 202766380 – юридическо
84957.8(осемдесет лице със статут на държавно
и четири хиляди
предприятие по чл. 62, ал. 3 от
деве)
Търговския закон.

308883(триста и
осем хиляди
осемстоти)

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Български
спортен тотализатор" - гр. София,
ЕИК 202766380 – юридическо
лице със статут на държавно
предприятие по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
3135(три хиляди
извършва от министъра на
сто тридесет и пет ) земеделието и храните.

Частна

Монтана / Чипровци / с.Бели Имот № 628001 (шест две осем нула нула едно) в землището
мел / Адрес: местността
на с. Бели мел, с площ 2375 (две хиляди триста седемдесет и
„Под село” кв. УПИ:
пет) кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Чипровци / с.Бели Имот № 628002 (шест две осем нула нула две) в землището на 2137.1(две хиляди разпореждането с имота се
мел / Адрес: местността
с. Бели мел, с площ 1619 (хиляда шестстотин и деветнадесет) сто тридесет и
извършва от министъра на
„Под село” кв. УПИ:
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник и склад. седе)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Чипровци / с.Бели Имот № 628003 (шест две осем нула нула три) в землището на 1335.8(хиляда
мел / Адрес: местността
с. Бели мел, с площ 1012 (хиляда и дванадесет) кв.м,
триста тридесет и
„Под село” кв. УПИ:
представляващ свободен стопански терен.
пет л)

Заповед № ДС-0630 /
Дата:25.7.2018 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3670 /
17.03.2014

№ 3671 /
21.03.2014

№ 3672 /
21.03.2014

№ 3673 /
08.05.2014

№ 3675 /
20.05.2014

№ 3674 /
20.05.2014

№ 3677 /
26.05.2014

№ 3676 /
26.05.2014

558

905

906

907

908

192

141

909

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. „Дружба” № 1Б
кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.503.141 (четири
четири две три осем точка пет нула три точка едно четири
едно) по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 267 (двеста
шестдесет и седем) кв.м.
Трайно предназначениена територията: Урбанизирана.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес: ул.
"Тодор Нонин" № 3 кв. 36
УПИ: ХVІ-127

Правно основание:На основание
Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети) пл. № 127
чл. 18, ал. 1 от Закона за
(сто двадесет и седем) в кв. 36 (тридесет и шести) с площ 210 478.8(четиристоти държавната собственост, имотът
(двеста и десет)кв.м по плана на с. Горна лука, община
н седемдесет и
се управлява от областния
Чипровци, представляващ застроен терен.
осем)
управител на област Монтана.

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

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 916003 (девет едно шест нула нула три) в землището 16917.1(шестнадес разпореждането с имота се
на с. Громшин, с площ 12816 (дванадесет хиляди осемстотин ет хиляди
извършва от министъра на
и шестнадест) кв.м, представляващ свободен стопански терен. деветстотин)
земеделието и храните.

Частна

Частна

Частна

1. Сграда с идентификатор 48489.6.153.1 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно пет три точка едно) по
кадастралната карта на гр. Монтана, със застроена площ 158
(сто петдесет и осем) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция МсбЖ, година на построяване - 1980 г., предназначена за
ремонтна работилница;
2. Сграда с идентификатор 48489.6.153.2 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно пет три точка две) със
застроена площ 218 (двеста и осемнадесет) кв.м, етажност - 1
(един), конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1980 г.,
предназначена за сграда на транспорта;
3. Сграда с идентификатор 48489.6.153.4 (четири осем четири
Монтана / Монтана /
осем девет точка шест точка едно пет три точка четири) със
гр.Монтана / Адрес: ул. "Д-р застроена площ 52 (петдасет и два) кв.м, етажност - 1 (един),
Иван Каменов" № 3 кв.
конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1980 г.,
УПИ:
предназначена за гараж.
Поземлен имот № 035003 (нула три пет нула нула три) с площ
166380 (сто шестдесет и шест хиляди триста и осемдесет)
кв.м в землището на с. Пърличево, представляващ горска
Монтана / Берковица /
територия.
с.Пърличево / Адрес:
Начин на трайно ползване: Шроколистна гора.
местността "Трънето" кв.
Имотът попада в отдел/подотдел - 49/1, площ - 166,380 дка,
УПИ:
вид – ливада.

Правно основание:На основание
2883.6(две хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
осемстотин
управлява от областния
осемдесе)
управител на област Монтана.

Правно основание:Сградите,
описани в графа №3, се
управляват от ДП "Български
спортен тотализатор" – гр.
София, ЕИК 202766380 –
83814.1(осемдесет юридическо лице със статут на
и три хиляди
държавно предприятие по чл. 62,
осемсто)
ал. 3 от Търговския закон.
Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие –
5839.9(пет хиляди Териториално поделение
осемстотин
Държавно горско стопанство
тридесет)
"Берковица" гр. Берковица.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Чаталджа" № 2 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.512.437 (нула три
девет две осем точка пет едно две точка четири три седем) по
Правно основание:Имотът е в
кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 1143 (хиляда
управление на Северозападно
сто четиридесет и три) кв.м, представляващ застроен терен.
държавно предприятие –
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
13601.7(тринадесет Териториално поделение
Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15
хиляди шестстотин Държавно горско стопанство
м).
и)
"Берковица" гр. Берковица.

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местността "Равнище" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 12961.34.159 (едно две девет шест едно
точка три четири точка едно пет девет) по кадастралната
карта на гр. Вършец, с площ 7800 (седем хиляди и
осемстотин) кв.м, представляващ прилежащ терен към
овчарник.

30186(тридесет
хиляди сто
осемдесет )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и горите.

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул. "Д-р
Иван Каменов" № 3 кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 48489.6.153 (четири осем
четири осем девет точка шест точка едно пет три) с площ
3299 (три хиляди двеста деветдесет и девет) кв.м,
представляващ застроен терен.

59382(петдесет и
девет хиляди
триста)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Акт № 3802 /
Дата: 23.3.2016 г.
ч.<BR>

Акт № 3683 /
Дата: 19.06.2014

Заповед № ДС-0616 / Дата:2.5.2018
г. ч.- изцяло
отписан

№ 3678 /
06.06.2014

№ 3679 /
06.06.2014

№ 3680 /
06.06.2014

910

911

911

Публична

Публична

Публична

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" - отводнителен канал С1
ПИ с идентификатор 44238.143.105 (четири четири две три
осем точка едно четири три точка едно нула пет) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 34171 (тридесет и
четири хиляди сто седемдесет и един) кв.м, трайно
предназначение на територията: Територия, заета от води и
водни обекти, начин на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изграденият върху имота отводнителен канал С-1,
представляващ съоръжение за предпазване от вредното
въздействие на водата, с обща дължина 2284 (две хиляди
двеста осемдесет и четири) м, трапецовиден земен профил,
ширина на дъното 0,50 - 0,80 м, наклон на откосите 1:1,5 и
дълбочина на канала 0,45 - 0,60 м; максимално водно
147619(на земята количество - 1,000 куб.м/сек.; година на построяване - 1970 г. сто четиридесет и )

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Край
Дунава” кв. УПИ:

Орсойска дунавска дига - предпазна дига № 5
ПИ с идентификатор 44238.846.4 (четири четири две три осем
точка осем четири шест точка четири) по кадастралната карта
на гр. Лом, с площ 122989 (сто двадесет и две хиляди
деветстотин осемдесет и девет) кв.м, трайно предназначение
на територията: Територия, заета от води и водни обекти,
начин на трайно ползване: За водостопанско,
хидромелиоративно съоръжение,
както и изградената върху имота част от предпазна дига № 5,
представляваща съоръжение за предпазване от от вредното
въздействие на водите на река Дунав, трапецовиден земен
профил, наклон на откосите: мокър 1:3, сух 1:2 и ширина на
короната - 3,00 (три) м; година на построяване - 1963 г.
Общата дължина на предпазната дига е 7560 (седем хиляди
531312(на земята петстотин и шестдесет) м и по цялата й дължина има
петстотин
изградена рампа за преминаване на превозни средства.
тридесет)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Край
Дунава” кв. УПИ:

Орсойска дунавска дига - предпазна дига № 5
ПИ с идентификатор 44238.846.7 (четири четири две три осем
точка осем четири шест точка седем) по кадастралната карта
на гр. Лом, с площ 111560 (сто и единадесет хиляди
петстотин и шестдесет) кв.м, трайно предназначение на
територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин
на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно
съоръжение,
както и изградената върху имота част от предпазна дига № 5,
представляваща съоръжение за предпазване от от вредното
въздействие на водите на река Дунав, трапецовиден земен
профил, наклон на откосите: мокър 1:3, сух 1:2 и ширина на
короната - 3,00 (три) м; година на построяване - 1963 г.
Общата дължина на предпазната дига е 7560 (седем хиляди
481939(на земята петстотин и шестдесет) м и по цялата й дължина има
четиристотин
изградена рампа за преминаване на превозни средства.
осемд)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3681 /
06.06.2014

№ 3682 /
19.06.2014

№ 3684 /
02.07.2014

№ 3687 /
16.07.2014

911

912

288

915

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Край
Дунава” кв. УПИ:

Орсойска дунавска дига - предпазна дига № 5
ПИ с идентификатор 44238.846.10 (четири четири две три
осем точка осем четири шест точка едно нула) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 109374 (сто и девет
хиляди триста седемдесет и четири) кв.м, трайно
предназначение на територията: Територия, заета от води и
водни обекти, начин на трайно ползване: За водостопанско,
хидромелиоративно съоръжение,
както и изградената върху имота част от предпазна дига № 5,
представляваща съоръжение за предпазване от от вредното
въздействие на водите на река Дунав, трапецовиден земен
профил, наклон на откосите: мокър 1:3, сух 1:2 и ширина на
короната - 3,00 (три) м; година на построяване - 1963 г.
Общата дължина на предпазната дига е 7560 (седем хиляди
472496(на земята петстотин и шестдесет) м и по цялата й дължина има
четиристотин
изградена рампа за преминаване на превозни средства.
седем)

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местност "Манчовото" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 12961.33.21 (едно две девет шест едно
точка три три точка две едно) по кадастралната карта на гр.
Вършец, с площ 2134 (две хиляди сто тридесет и четири) кв.м
и построената в него сграда с идентификатор 12961.33.21.1
Правно основание:Имотът се
(едно две девет шест едно точка три три точка две едно точка 13742.4(тринадесет управлява от Министерство на
едно) със застроена площ 67 (шестдесет и седем) кв.м,
хиляди
вътрешните работи - Областна
етажност - 2 (два), конструкция - масивна с гредоред.
седемстотин )
дирекция на МВР - Монтана

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местност "Модровото" кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 12961.15.861 (едно две девет
шест едно точка едно пет точка осем шест едно) по
кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 8755 (осем хиляди
седемстотин петдесет и пет) кв.м и построените в него:
- Сграда № 1 с идентификатор 12961.15.861.1 (едно две девет
шест едно точка едно пет точка осем шест едно точка едно) команден пункт с надстройка със застроена площ 51 (петдесет
и един) кв.м, РЗП - 60 (шестдесет) кв.м, етажност - 2 (два),
масивна конструкция, построена 1975 г.
- Сграда № 2 с идентификатор 12961.15.861.2 (едно две девет
шест едно точка едно пет точка осем шест едно точка две) административна сграда със застроена площ 158 (сто петдесет
и осем) кв.м, РЗП - 219 (двеста и деветнадесет) кв.м, етажност
- 2 (два),сглобяема конструкция, построена 1981 г.
- Метални трибуни - два бр., всяка със застроена площ 45
(четиридесет и пет) кв.м, височина - 4 (четири) м,;
- асфалтова настилка 1560 (хиляда петстотин и шестдесет)
55108.5(петдесет и
кв.м и ограда от поцинкована мрежа на бенонни колове с
пет хиляди сто и
дължина 460 (четиристотин и шестдесет) м.
ос)

Публична

Поземлен имот № 211116 (две едно едно едно едно шест) с
площ 3566 (три хиляди петстотин шестдесет и шест) кв.м в
землището на с. Бързия, представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Канал.
Монтана / Берковица /
Имотът попада в:
с.Бързия / Адрес: местността - отдел/подотдел - 18/4, площ - 1,250 дка, вид – канал;
"Пръшковица" кв. УПИ:
- отдел/подотдел -19/2, площ - 2,316 дка, вид - канал.

Публична

Частна

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната на основание ПМС №
72/30.041992 г. и ПМС №
16/27.01.1993 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от Висш
6846.7(шест
Лесотехнически Университет гр.
хиляди осемстотин София – Учебно - опитно горско
четирид)
стопанство "Петрохан".

Заповед № ДС-152-/7/ /
Дата:14.5.2016 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3686 /
16.07.2014

№ 3685 /
16.07.2014

914

913

Публична

Публична

Поземлен имот № 211115 (две едно едно едно едно пет) с
площ 50924 (петдесет хиляди деветстотин двадесет и четири)
кв.м в землището на с. Бързия, представляващ горска
територия.
Начин на трайно ползване: Залесена територия.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 17/д, площ - 18,484 дка, вид –
широколистна гора;
- отдел/подотдел -18/а, площ - 14,242 дка, вид - широколистна
Монтана / Берковица /
гора;
с.Бързия / Адрес: местността - отдел/подотдел -18/б, площ - 18,198 дка, вид - широколистна
"Пръшковица" кв. УПИ:
гора.
Поземлен имот № 209127 (две нула девет едно две седем) с
площ 1 134 798 (един милион сто тридесет и четири хиляди
седемстотин деветдесет и осем) кв.м в землището на с.
Бързия, представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Залесена територия.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 8/3, площ - 12,041 дка, вид – шосе;
- отдел/подотдел - 8/д1, площ - 10,072 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 8/е1, площ - 7,111 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/ж1, площ - 2,907 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/з1, площ - 3,364 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/и1, площ - 2,663 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 9/ж, площ - 41,901 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 9/з, площ - 1,117 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 9/и, площ - 2,890 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 9/к, площ - 8,536 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 9/л, площ - 1,925 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 9/м, площ - 4,406 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 17/1, площ - 0,241 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 17/2, площ - 6,406 дка, вид - просека;
- отдел/подотдел - 17/а, площ - 5,709 дка, вид - иглолистна
Монтана / Берковица /
гора;
с.Бързия / Адрес: местността - отдел/подотдел - 17/б, площ - 40,562 дка, вид "Равнище" кв. УПИ:
широколистна гора;

7485.8(седем
хиляди
четиристотин
осем)

Правно основание:Имотът се
управлява от Висш
Лесотехнически Университет гр.
София – Учебно - опитно горско
стопанство "Петрохан".

191838(сто
деветдесет и един
хиляди о)

Правно основание:Имотът се
управлява от Висш
Лесотехнически Университет гр.
София – Учебно - опитно горско
стопанство "Петрохан".

№ 3688 /
16.07.2014

№ 3693 /
25.07.2014

№ 3695 /
25.07.2014

№ 3696 /
25.07.2014

№ 3689 /
25.07.2014

916

921

923

924

917

Публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Поземлен имот № 211126 (две едно едно едно едно шест) с
площ 4 889 761 (четири милиона осемстотин осемдесет и
девет хиляди седемстотин шестдесет и един) кв.м в
землището на с. Бързия, представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Залесена територия.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 10/7, площ - 0,196 дка, вид - голина;
- отдел/подотдел - 10/р, площ - 10,349 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 11/1, площ – 2,986 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 11/3, площ - 46,198 дка, вид - грохот;
- отдел/подотдел - 11/б, площ - 32,500 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 11/в, площ - 67,134 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 11/г, площ - 44,381 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 11/д, площ - 50,192 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 11/е, площ - 6,040 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 11/ж, площ - 6,144 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 11/з, площ - 57,235 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 12/1, площ - 4,700 дка, вид - грохот;
- отдел/подотдел - 12/2, площ - 7,667 дка, вид - грохот;
- отдел/подотдел - 12/3, площ - 12,282 дка, вид - грохот;
- отдел/подотдел - 12/4, площ - 5,175 дка, вид - грохот;
- отдел/подотдел - 12/5, площ - 9,705 дка, вид - грохот;
- отдел/подотдел - 12/б, площ - 108,802 дка, вид Правно основание:Имотът се
широколистна гора;
управлява от Висш
Монтана / Берковица /
- отдел/подотдел - 12/в, площ - 96,865 дка, вид 718795(седемстоти Лесотехнически Университет гр.
с.Бързия / Адрес: местността нелесопригодна площ;
н и осемнадесет
София – Учебно - опитно горско
"Забанова падина" кв. УПИ: - отдел/подотдел - 13/1, площ - 5,016 дка, вид - грохот;
хиля)
стопанство "Петрохан".

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес:
месността "Грамаге" кв.
УПИ:

Монтана / Монтана /
с.Винище / Адрес: кв. 48
УПИ: ІХ

Монтана / Монтана /
с.Винище / Адрес: кв. 48
УПИ: Х

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ІІ

Имот № 904004 (девет нула четири нула нула четири) в
землището на с. Гаганица, с площ 1752 (хиляда седемстотин
петдесет и два) кв.м, представляващ прилежащ терен към
сграда-кантар.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
3153.6(три хиляди извършва от министъра на
сто петдесет и три ) земеделието и храните.

УПИ ІХ (девети) с площ 2769 (две хиляди седемстотин
шестдесет и девет) кв.м в кв. 48 (четиридесет и осми) по
плана на с. Винище, представляващ свободен стопански
терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
5482.6(пет хиляди разпореждането с имота се
четиристотин
извършва от Министъра на
осемде)
земеделието и храните.

УПИ Х (десети) с площ 1138 (хиляда сто тридесет и осем)
кв.м в кв. 48 (четиридесет и осми) по плана на с. Винище,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2253.2(две хиляди разпореждането с имота се
двеста петдесет и извършва от Министъра на
т)
земеделието и храните.

УПИ ІІ (две) с площ 1660 (хиляда шестстотин и шестдесет)
кв.м в стопански двор № 3(три) по плана на с. Якимово,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
5353.5(пет хиляди разпореждането с имота се
триста петдесет и извършва от Министъра на
т)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1412-(2) /
Дата:17.7.2015 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3690 /
25.07.2014

№ 3691 /
25.07.2014

№ 3692 /
25.07.2014

№ 3694 /
25.07.2014

918

919

920

922

Частна

Частна

Частна

Частна

№ 3697 /
31.07.2014

925

Частна

№ 3698 /
15.08.2014

926

Частна

№ 3699 /
15.08.2014

№ 3700 /
15.08.2014

927

928

Частна

Частна

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ІІІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ХХІ

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ХХХVІ

УПИ ІІІ (три) с площ 4540 (четири хиляди петстотин и
четиридесет) кв.м в стопански двор № 3(три) по плана на с.
Якимово, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
14641.5(четиринад разпореждането с имота се
есет хиляди
извършва от Министъра на
шестстоти)
земеделието и храните.

УПИ ХХІ (двадесет и едно) с площ 4894 (четири хиляди
осемстотин деветдесет и четири) кв.м в стопански двор №
1(едно) по плана на с. Якимово, представляващ прилежащ
терен към 4 (четири) бр. силажовместилища.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
15783.2(петнадесет разпореждането с имота се
хиляди
извършва от Министъра на
седемстотин )
земеделието и храните.

УПИ ХХХVІ (тридесет и шест) с площ 2600 (две хиляди и
шестстотин) кв.м в стопански двор № 1(едно) по плана на с.
Якимово, представляващ прилежащ терен към 2 (два) бр.
силажовместилища.

УПИ V (пети) с площ 4064 (четири хиляди шестдесет и
четири) кв.м в кв. 48 (четиридесет и осми) по плана на с.
Винище, представляващ прилежащ терен към производтвена
сграда.
Част от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ ХІХ,
кв. 60 по плана на с. Замфирово, както следва:
– Три складови помещения на първия етаж със застроена
площ съответно – 19,43 (деветнадесет цяло и четиридесет и
три стотни) кв.м, 14,85 (четиринадесет цяло и осемдесет и пет
стотни) кв.м и 20,48 (двадесет цяло и четиридесет и осем)
кв.м,
– Подземен етаж със самостоятелен вход, със застроена площ
443,43 (четиристотин четиридесет и три цяло и четиридесет и
Монтана / Берковица /
три стотни) кв.м,
с.Замфирово / Адрес: кв. 60 както и съответните идеални части от общите части на
УПИ: ХІХ
сградата и от правото на строеж.
Поземлен имот с идентификатор 03928.168.6 (нула три девет
две осем точка едно шест осем точка шест) по кадастралната
Монтана / Берковица /
карта на гр. Берковица с площ 7407 (седем хиляди
гр.Берковица / Адрес:
четиристотин и седем) кв.м.
местността "Пресечен
Трайно предназначение на територията: Горска.
камък" кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: Поляна.
Поземлен имот с идентификатор 03928.100.190 (нула три
девет две осем точка едно нула нула точка едно девет нула) по
кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 32357 (тридесет
и две хиляди триста петдесет и седем) кв.м, представляващ
Монтана / Берковица /
земеделска земя.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
местността "Голямо
Начин на трайно ползване: Пасище.
мочурище" кв. УПИ:
Категория на земята: десета.
Монтана / Монтана /
с.Винище / Адрес: кв. 48
УПИ: V

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Голямо
мочурище" кв. УПИ:

8385(осем хиляди
триста осемдесет
и)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1422-/2/ /
Дата:17.7.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Акт № 3701 /
Дата: 25.08.2014

Заповед № ДС-1429-/2/ /
Дата:30.9.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
8046.7(осем хиляди разпореждането с имота се
и четиридесет и
извършва от Министъра на
ше)
земеделието и храните.

9324.2(девет
хиляди триста
двадесет и)

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.
Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие Териториално поделение
925.5(деветстотин "Държавно горско стопанство двадесет и пет лев) Берковица", гр. Берковица.

Правно основание:На основание
чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ имотът се
управлява от министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-178-/23/ /
Дата:14.10.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Поземлен имот с идентификатор 03928.100.191 (нула три
девет две осем точка едно нула нула точка едно девет едно) по
кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 39124 (тридесет
и девет хиляди сто двадесет и четири) кв.м, представляващ
земеделска земя.
Правно основание:На основание
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
465.6(четиристоти чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ имотът се
Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. н шестдесет и пет управлява от министъра на
Категория на земята: десета.
л)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-178-/22/ /
Дата:14.10.2015 г.
ч.- изцяло отписан

82.5(осемдесет и
два лева и 50 ст.)

№ 3702 /
26.08.2014

№ 3703 /
29.08.2014

№ 3705 /
27.10.2014

929

777

930

Поземлен имот с идентификатор 44238.506.3215 (четири
четири две три осем точка пет нула шест точка три две едно
пет) с площ 5996 (пет хиляди деветстотин деветдесет и шест)
кв.м по кадастралната карта на гр. Лом и построените в имота
сгради:
1. Сграда с идентификатор 44238.506.3215.1 (четири четири
две три осем точка пет нула шест точка три две едно пет
точка едно) - училище, със застроена площ 1313 (хиляда
триста и тринадесет) кв.м, РЗП - 3276 (три хиляди двеста
седемдесет и шест) кв.м, етажност - 3 (три) ет. и мазе от 1275
(хиляда двеста седемдесет и пет) кв.м, конструкция - МсбЖ,
година на построяване - 1960 г.
Правно основание:Имотът се
2. Сграда с идентификатор 44238.506.3215.2 (четири четири
управлява от Професионална
две три осем точка пет нула шест точка три две едно пет
635088(шестстотин гимназия по хранене и земеделие
точка две) - физкултурен салон със ЗП - 200 (двеста) кв.м,
тридесет и пет
"Дмитрий Иванович Менделеев"
етажност - 1 (един), МсбЖ.
хиля)
гр. Лом към МЗХ.

Публична

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Славянска" №
150 кв. УПИ:

Частна

Поземлен имот с идентификатор 48489.6.736 (четири осем
четири осем девет точка шест точка седем три шест) по
кадаст-ралната карта на гр. Монтана, с площ 26 500 (двадесет
и шест хиляди и петстотин) кв.м, начин на трайно ползване:
За друг обществен обект, комплекс, както и построената в
имота сграда с идентификатор 48489.6.736.2 (четири осем
четири осем девет точка шест точка седем три шест точка
Монтана / Монтана /
две) – незавършено строителство, изградена в груб строеж,
Правно основание:На основание
гр.Монтана / Адрес:
със застроена площ 3151 (три хиляди сто петдесет и един)
1.09771e+007(десет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
ул."Сирма войвода" № 2 кв. кв.м, етажност - 9 (девет), кон-струкция - масивна
милиона
управлява от областния
УПИ:
стоманобетонова, предназначение: Здравно заведение.
деветстотин седе) управител на област Монтана.

Частна

Поземлен имот № 000259 (нула нула нула две пет девет) в
землището на с. Дълги дел, с площ 313 (триста и тринадесет)
кв.м, с начин на трайно ползване: др. селищна територия,
както и построените в имота сгради:
1. Сграда /конюшня/ със застроена площ 56 (петдесет и шест)
кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - полумасивна, година
Монтана / Георги Дамяново на построяване - 1963 г.;
/ с.Дълги дел / Адрес:
2. Сграда /сеновал/ със застроена площ 45 (четиридесет и пет) 1368.5(хиляда
месност "Стефанова ливада" кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - полумасивна, година триста шестдесет и
кв. УПИ:
на построяване - 1963 г.
осем)

№ 3704 /
27.10.2014

930

Частна

№ 3706 /
14.11.2014

931

Частна

Поземлен имот № 000233 (нула нула нула две три три) в
землището на с. Дълги дел, с площ 4586 (четири хиляди
петстотин осемдесет и шест) кв.м с начин на трайно ползване:
др. селищна територия, попадащ в:
- отдел/подотдел 33/1, площ - 0,722 дка, вид - поляна
- отдел/подотдел 33/2, площ - 1,338 дка, вид - дворно място
- отдел/подотдел 47/1, площ - 2,527 дка, вид - дворно място,
както и построените в имота сгради:
1. Сграда /застава/ със застроена площ 423 (четиристотин
двадесет и три) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция Монтана / Георги Дамяново полумасивна, година на построяване - 1950 г.;
/ с.Дълги дел / Адрес:
2. Сграда /жилище/ със застроена площ 134 (сто тридесет и
месност "Буков брод" кв.
четири) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - полумасивна,
УПИ:
година на построяване - 1950 г.
Поземлен имот с идентификатор 03928.168.32 (нула три девет
две осем точка едно шест осем точка три две) по
Монтана / Берковица /
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 1296 (хиляда
гр.Берковица / Адрес:
двеста деветдесет и шест) кв.м.
местността "Пресечен
Трайно предназначение на територията: Горска.
камък" кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: Поляна.

Правно основание:Имотът се
управлява от Главна дирекция
"Гранична полиция" – МВР, за
изпълнение на функциите на
Регионална дирекция "Гранична
полиция" – Драгоман.

Правно основание:Имотът се
управлява от Главна дирекция
"Гранична полиция" – МВР, за
11725.1(единадесет изпълнение на функциите на
хиляди
Регионална дирекция "Гранична
седемстотин )
полиция" – Драгоман.
Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие 161.9(сто
Териториално поделение
шестдесет и един "Държавно горско стопанство лв. и дев)
Берковица", гр. Берковица.

Заповед № ДС-1427-/2/ /
Дата:27.10.2016 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3707 /
14.11.2014

№ 3708 /
19.11.2014

№ 3709 /
24.11.2014

931

55

933

Частна

Публична

Публична

Поземлен имот с идентификатор 03928.168.33 (нула три девет
две осем точка едно шест осем точка три три) по
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 6111 (шест
хиляди сто и едина-десет) кв.м.
Монтана / Берковица /
Трайно предназначение на територията: Горска.
гр.Берковица / Адрес:
Начин на трайно ползване: Поляна.
местността "Пресечен
Трайно предназначение на територията: Горска.
камък" кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: Поляна.
Част от четириетажна административна сграда с
идентификатор 48489.7.46.18 (четири осем четири осем девет
точка седем точка четири шест точка едно осем) по
кадастралната карта на гр. Монтана, констркция – МЖ,
построена 1975 г., както следва:
– Самостоятелен обект с идентификатор 48489.7.46.18.1
(четири осем четири осем девет точка седем точка четири
шест точка едно осем точка едно) със застроена площ 251,50
(двеста петдесет и един цяло и петдесет стотни) кв.м на І-ви
етаж, предназначение: За делова и административна дейност,
както и 17,824 (седемнадесет цяло и осемстотин двадесет и
четири хилядни) идеални части от общите части на сградата,
или 37,78 (тридесет и седем цяло и седемдесет и осем стотни)
кв.м;
– Самостоятелен обект 48489.7.46.18.3 (четири осем четири
осем девет точка седем точка четири шест точка едно осем
точка три) със застроена площ 303,00 (триста и три) кв.м, на
ІІ-ри етаж, предназначение: За делова и административна
дейност, както и 21,475 (двадесет и едно цяло и четиристотин
седемдесет и пет хилядни) ид. части от общите части на
сградата, или 45,53 (четиридесет и пет цяло и петдесет и три
стотни) кв.м;
– Самостоятелен обект 48489.7.46.18.4 (четири осем четири
осем девет точка седем точка четири шест точка едно осем
точка четири) със застроена площ 37,00 (тридесет и седем)
кв.м, на ІІІ-ти етаж, предназначение: За делова и
административна дейност, както и 2,622 (две цяло и
шестстотин двадесет и две хилядни) ид. части от общите
части на сградата, или 5,56 (пет цяло и петдесет и шест
стотни) кв.м;
– Самостоятелен обект 48489.7.46.18.6 (четири осем четири
Монтана / Монтана /
осем девет точка седем точка четири шест точка едно осем
гр.Монтана / Адрес: ул.
точка шест) със застроена площ 77,00 (седемдесет и седем)
"Любен Каравелов" № 11 кв. кв.м, на ІІІ-ти етаж, предназначение: За делова и
УПИ:
административна дейност, както и 5,457 (пет цяло и

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие Териториално поделение
763.6(седемстотин "Държавно горско стопанство шестдесет и три лв) Берковица", гр. Берковица.

Правно основание:Имотът се
управлява от Национална агенция
739986(седемстоти за приходите на основание
н тридесет и девет Решение № 714/12.08.2005 г. на
х)
Министерския съвет.

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" –
Главен отводнителен канал
ПИ с идентификатор 44238.145.104 (четири четири две три
осем точка едно четири пет точка едно нула четири) по
кадастралната карта на гр. Лом, с площ 1912 (хиляда
деветстотин и дванадесет) кв.м, трайно предназначение на
територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин
на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от Главен отводнителен
канал с обща дължина 8912 (осем хиляди деветстотин и
дванадесет) кв.м, представляващ съоръжение за предпазване
от вредното въздействие на водата, с трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 1,50 - 3,80 м, наклон на откосите 4955.9(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 2,50 - 3,50 м; максимално водно четири хиляди
количество – 4,000 куб.м/сек., година на построяване – 1963 г. деве)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3710 /
24.11.2014

№ 3711 /
24.11.2014

№ 3712 /
24.11.2014

№ 3713 /
03.12.2014

933

933

933

934

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" –
Главен отводнителен канал
ПИ с идентификатор 44238.146.53 (четири четири две три
осем точка едно четири шест точка пет три) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 2347 (две хиляди триста четиридесет
и седем) кв.м, трайно предназначение на територията:
Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно
ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от Главен отводнителен
канал с обща дължина 8912 (осем хиляди деветстотин и
дванадесет) кв.м, представляващ съоръжение за предпазване
от вредното въздействие на водата, с трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 1,50 - 3,80 м, наклон на откосите 6083.42(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 2,50 - 3,50 м; максимално водно шест хиляди
количество – 4,000 куб.м/сек., година на построяване – 1963 г. осемде)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" –
Главен отводнителен канал
ПИ с идентификатор 44238.148.53 (четири четири две три
осем точка едно четири осем точка пет три) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 2551 (две хиляди петстотин петдесет
и един) кв.м, трайно предназначение на територията:
Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно
ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от Главен отводнителен
канал с обща дължина 8912 (осем хиляди деветстотин и
дванадесет) кв.м, представляващ съоръжение за предпазване
от вредното въздействие на водата, с трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 1,50 - 3,80 м, наклон на откосите 6612.19(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 2,50 - 3,50 м; максимално водно шест хиляди
количество – 4,000 куб.м/сек., година на построяване – 1963 г. шестст)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Публична

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност „Блатото”
кв. УПИ:

Отводнителна с-ма "Орсойска низина" –
Главен отводнителен канал
ПИ с идентификатор 44238.149.52 (четири четири две три
осем точка едно четири девет точка пет две) по кадастралната
карта на гр. Лом, с площ 17889 (седемнадесет хиляди
осемстотин осемдесет и девет) кв.м, трайно предназначение
на територията: Територия, заета от води и водни обекти,
начин на трайно ползване: Отводнителен канал,
както и изградената върху имота част от Главен отводнителен
канал с обща дължина 8912 (осем хиляди деветстотин и
дванадесет) кв.м, представляващ съоръжение за предпазване
от вредното въздействие на водата, с трапецовиден земен
профил, ширина на дъното 1,50 - 3,80 м, наклон на откосите 46368.3(на земята 1:1,5 и дълбочина на канала 2,50 - 3,50 м; максимално водно четиридесет и
количество – 4,000 куб.м/сек., година на построяване – 1963 г. шест)

Правно основание:Имотът и
съоръжението, описани в раздел
3, се управляват от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местност "Мало поле" кв.
УПИ:

Имот № 4.24 (четири точка две четири) по плана на
новообразуваните имоти на местност "Мало поле", землище
гр. Монтана, с площ 198 (сто деветдесет и осем) кв.м.

Публична

Публична

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
39.29(тридесет и
управлява от областния
девет лв. и двадесе) управител на област Монтана.

Заповед № ДС-152-/8/ /
Дата:19.6.2015 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3714 /
06.03.2015

№ 3715 /
09.03.2015

№ 3716 /
09.03.2015

192

935

936

ПИ с идентификатор 03928.512.459 (нула три девет две осем
точка пет едно две точка четири пет девет) с площ 876
(осемстотин седемдесет и шест) кв.м и построените в имота
сгради:
1. Сграда с идентификатор 03928.512.459.1 (нула три девет
две осем точка пет едно две точка четири пет девет точка
едно), предназначение - административна, делова сграда,
застроена площ - 278,00 (двеста седемдесет и осем) кв.м,
етажност - 3 (три), конструкция - МЖ, построена 1967 г.;
2. Сграда 03928.512.459.6 (нула три девет две осем точка пет
едно две точка четири пет девет точка шест), предназначение сграда със смесено предназначение, застроена площ - 49,00
(четиридесет и девет) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция МС, построена 1968 г., състояща се от два самостоятелни
обекта:
- Самостоятелен обект 03928.512.459.6.1 (нула три девет две
осем точка пет едно две точка четири пет девет точка шест
точка едно), предназначение - гараж в сграда, ЗП - 30,00
(тридесет) кв.м;
- Самостоятелен обект 03928.512.459.6.2 (нула три девет две
осем точка пет едно две точка четири пет девет точка шест
240833(двеста и
точка две) предназначение - за склад, ЗП - 19,00
четиридесет
(деветнадесет) кв.м.
хиляди ос)

Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие –
Териториално поделение
"Държавно горско стопанство
"Берковица" гр. Берковица.

Публична

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Митрополит Кирил" № 13
кв. УПИ:

Публична

Поземлен имот № 059006 (нула пет девет нула нула шест) с
площ 8478 (осем хиляди четиристотин седемдесет и осем)
кв.м в землището на с. Бързия, представляващ горска
територия.
Монтана / Берковица /
Начин на трайно ползване: Горски разсадник.
с.Бързия / Адрес: местността Имотът попада в:
"Ленищата" кв. УПИ:
- отдел/подотдел - 48/2, площ - 8,478 дка, вид – разсадник.

Публична

Поземлен имот № 059005 (нула пет девет нула нула пет) с
площ 6225 (шест хиляди двеста двадесет и пет) кв.м в
Правно основание:Имотът се
землището на с. Бързия, представляващ горска територия.
управлява от Лесотехнически
Монтана / Берковица /
Начин на трайно ползване: Двор горско стопанство.
13545.6(тринадесет Университет гр. София – Учебно с.Бързия / Адрес: местността Имотът попада в отдел/подотдел - 48/2, площ - 6,225 дка, вид хиляди петстотин опитно горско стопанство
"Разсадника" кв. УПИ:
– разсадник.
че)
"Петрохан".

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
667.6(шестстотин Университет гр. София – Учебно шестдесет и седем опитно горско стопанство
л)
"Петрохан".

№ 3917 /
09.03.2015

№ 3718 /
09.03.2015

937

938

Публична

Поземлен имот № 209119 (две нула девет едно едно девет) с
площ 226851 (двеста двадесет и шест хиляди осемстотин
петдесет и един) кв.м в землището на с. Бързия,
представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Широколистна гора.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 20/е, площ - 0,243 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 20/ж, площ - 5,980 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 27/1, площ - 0,014 дка, вид - просека;
- отдел/подотдел - 27/а, площ - 3,546 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 28/1, площ - 11,422 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 28/2, площ - 1,144 дка, вид - просека;
- отдел/подотдел - 28/3, площ - 1,070 дка, вид - просека;
- отдел/подотдел - 28/4, площ - 0,027 дка, вид - просека;
- отдел/подотдел - 28/5, площ - 1,315 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 28/а, площ - 18,763 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 36/б, площ - 7,556 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 36/в, площ - 7,349 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 36/г, площ - 6,953 дка, вид нелесопригодна площ;
- отдел/подотдел - 37/2, площ - 0,280 дка, вид - грохот;
- отдел/подотдел - 37/б, площ - 46,136 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 37/в, площ - 9,873 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 37/г, площ - 14,706 дка, вид Монтана / Берковица /
широколистна гора;
33347.1(тридесет и
с.Бързия / Адрес: местността - отдел/подотдел - 37/д, площ - 20,091 дка, вид три хиляди триста
"Равнище" кв. УПИ:
широколистна гора;
ч)

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".

Публична

Поземлен имот № 208020 (две нула осем нула две нула) с
площ 25311 (двадесет и пет хиляди триста и единадесет) кв.м
в землището на с. Бързия, представляващ горска територия.
Монтана / Берковица /
Начин на трайно ползване: Учебна зелена площ.
5695(пет хиляди
с.Бързия / Адрес: местността Имотът попада в отдел/подотдел - 46/7, площ - 24,672 дка,
шестстотин
"Поплаловица" кв. УПИ:
вид – декоративен разсадник.
деветдес)

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".

Поземлен имот № 221005 (две две едно нула нула пет) с площ
82135 (осемдесет и две хиляди сто тридесет и пет) кв.м в
землището на с. Бързия, представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Дървопроизводителна площ.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 104/2, площ - 71,342 дка, вид - поляна;
Монтана / Берковица /
- отдел/подотдел - 104/а, площ – 8,303 дка, вид с.Бързия / Адрес: местността широколистна гора;
9055.4(девет
"Клисурски совати" кв.
- отдел/подотдел - 104/в, площ - 2,489 дка, вид - иглолистна
хиляди петдесет и
УПИ:
гора.
пет лв)

№ 3719 /
09.03.2015

939

Публична

№ 3720 /
09.03.2015

940

Публична

№ 3721 /
09.03.2015

941

Публична

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".
Правно основание:Имотът се
Поземлен имот № 122002 (едно две две нула нула две) с площ
управлява от Лесотехнически
Монтана / Берковица /
9417 (девет хиляди четиристотин и седемнадесет) кв.м в
1038.2(хиляда
Университет гр. София – Учебно с.Бързия / Адрес: местността землището на с. Бързия, с начин на трайно ползване: Залесено тридесет и осем лв. опитно горско стопанство
"Боище" кв. УПИ:
пасище
и д)
"Петрохан".
Правно основание:Имотът се
Поземлен имот № 122001 (едно две две нула нула едно) с
управлява от Лесотехнически
Монтана / Берковица /
площ 13025 (тринадесет хиляди двадесет и пет) кв.м в
1436(хиляда
Университет гр. София – Учебно с.Бързия / Адрес: местността землището на с. Бързия, с начин на трайно ползване: Залесено четиристотин
опитно горско стопанство
"Боище" кв. УПИ:
пасище.
тридесет и)
"Петрохан".

№ 3722 /
09.03.2015

№ 3723 /
09.03.2015

№ 3724 /
09.03.2015

№ 3725 /
09.03.2015

№ 3726 /
09.03.2015

№ 3727 /
09.03.2015

№ 3730 /
26.03.2015

942

943

944

945

946

73

949

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Поземлен имот № 201081 (две нула едно нула осем едно) с
площ 2443 (две хиляди четиристотин четиридесет и три) кв.м
в землището на с. Бързия, представляващ горска територия.
Монтана / Берковица /
Начин на трайно ползване: Широколистна гора.
657.4(шестстотин
с.Бързия / Адрес: местността Имотът попада в отдел/подотдел - 4/з, площ - 2,443 дка, вид - петдесет и седем
"Раковица" кв. УПИ:
широколистна гора.
лв)

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местността
"Бранището" кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местността
"Равнище" кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местността
"Раковица" кв. УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: кв. УПИ:

Поземлен имот № 221003 (две две едно нула нула три) с площ
14802 (четиринадесет хиляди осемстотин и два) кв.м в
землището на с. Бързия, представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Залесена територия.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 105/2, площ - 0,660 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 105/5, площ - 14,142 дка, вид - дворно
място.
Поземлен имот № 206046 (две нула шест нула четири шест) с
площ 97661 (деветдесет и седем хиляди шестстотин
шестдесет и един) кв.м в землището на с. Бързия,
представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Широколистна гора.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 8/а, площ - 8,907 дка, вид – широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/б, площ - 20,858 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/в, площ - 3,962 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/г, площ - 1,916 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/д, площ - 37,324 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/е, площ - 9,445 дка, вид - иглолистна
гора;
- отдел/подотдел - 8/ж, площ - 15,250 дка, вид - иглолистна
гора.
Поземлен имот № 201060 (две нула едно нула шест нула) с
площ 26671 (двадесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и
един) кв.м в землището на с. Бързия, представляващ горска
територия.
Начин на трайно ползване: Широколистна гора.
Имотът попада в отдел/подотдел - 4/ь2, площ - 26,671 дка, вид
- широколистна гора.
Поземлен имот № 201062 (две нула едно нула шест две) с
площ 55436 (петдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и
шест) кв.м в землището на с. Бързия, представляващ горска
територия.
Начин на трайно ползване: Широколистна гора.
Имотът попада в отдел/подотдел - 4/з, площ - 55,434 дка, вид широколистна гора.

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: кв. Момин брод,
местността "Под шосето" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.55.8 (четири четири две три осем
точка пет пет точка осем) по кадастралната карта на гр. Лом, с
площ 1566 (хиляда петстотин шестдесет и шест) кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Частна

Монтана / Бойчиновци /
УПИ ІІ с площ 25221 (двадесет и пет хиляди двеста петдесет
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. и един) кв.м в кв. 45 (четиридесет и пет) по плана на гр.
45 УПИ: ІІ
Бойчиновци, представляващ незастроен терен.

1998.3(хиляда
деветстотин
деветдесет )

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
26280.6(двадесет и Университет гр. София – Учебно шест хиляди двеста опитно горско стопанство
)
"Петрохан".

7177.2(седем
хиляди сто
седемдесет и )

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
14917.8(четиринад Университет гр. София – Учебно есет хиляди
опитно горско стопанство
деветстот)
"Петрохан".

6765.12(шест
хиляди
седемстотин
шестде)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:На основание
92182.8(деветдесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
и две хиляди сто
управлява от областния
ос)
управител на област Монтана.

№ 3728 /
26.03.2015

№ 3729 /
26.03.2015

№ 3731 /
15.04.2015

№ 3732 /
15.04.2015

№ 3733 /
15.04.2015

№ 3734 /
04.05.2015

№ 3735 /
12.05.2015

№ 3736 /
12.05.2015

947

948

950

951

952

953

954

955

Поземлен имот № 109004 (едно нула девет нула нула четири)
с площ 584 (петстотин осемдесет и четири) кв.м в землището
на с. Слатина, представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Просека.
Имотът попада в отдел/подотдел - 171/3, площ - 0,584 дка,
68.7(шестдесет и
вид - просека.
осем лв. и седемде)

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".

Публична

Монтана / Берковица /
с.Слатина / Адрес:
местността "Ръжище" кв.
УПИ:

Публична

Поземлен имот № 104015 (едно нула четири нула едно пет) с
площ 6904 (шест хиляди деветстотин и четири) кв.м в
Монтана / Берковица /
землището на с. Слатина, представляващ горска територия.
с.Слатина / Адрес:
Начин на трайно ползване: Просека.
811.9(осемстотин
местността "Пенина арчина" Имотът попада в отдел/подотдел - 191/1, площ - 6,904 дка,
единадесет лв. и
кв. УПИ:
вид - просека.
де)

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
Университет гр. София – Учебно опитно горско стопанство
"Петрохан".

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

1763.2(хиляда
седемстотин
шестдесет и)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

1909.1(хиляда
деветстотин и
девет лв.)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Якимово /
УПИ ХІХ (деветнадесет) с площ 5740 (пет хиляди
с.Комощица / Адрес: кв. 95а седемстотин и четиридесет) кв.м, в кв. 95а (деветдесет и пет
УПИ: ХІХ
а) по плана на с. Комощица, представляващ застроен терен.

Публична

Публична

Публична

Имот № 061005 (нула шест едно нула нула пет) в землището
на с. Бързия, с площ 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м.
Начин на трайно ползване: Др. селищна територия.
Имот № 061008 (нула шест едно нула нула осем) в землището
на с. Бързия, с площ 785 (седемстотин осемдесет и пет) кв.м,
представляващ застроен терен.
Начин на трайно ползване: Др. селищна територия.

Правно основание:На основание
21103.1(двадесет и чл.18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
един хиляди сто и управлява от областния
т)
управител на област Монтана.

Монтана / Берковица /
с.Слатина / Адрес:
местността "Ръжище" кв.
УПИ:

Поземлен имот № 109006 (едно нула девет нула нула шест) с
площ 175 898 (сто седемдесет и пет хиляди осемстотин
деветдесет и осем) кв.м в землището на с. Слатина,
представляващ горска територия.
По ЛУП от 2015 г. имотът попада в:
- отдел/подотдел - 238/1, площ - 15,107 дка, вид - просека;
-отдел/подотдел - 238/2, площ - 135,869 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 238/г, площ - 24,921 дка, вид - издънково
насаждение.

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

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
Поземлен имот с идентификатор 48489.6.355 (четири осем
железопътния транспорт, имотът
четири осем девет точка шест точка три пет пет) по
се управлява от Национална
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 3629 (три хиляди
компания "Железопътна
шестстотин двадесет и девет) кв.м.
инфраструктура" – държавно
Трайно предназначениена територията: Територия на
19741.8(деветнадес предприятие, образувано на
транспорта.
ет хиляди
основание Закона за
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
седемстоти)
железопътния транспорт.

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

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
Поземлен имот с идентификатор 48489.6.358 (четири осем
железопътния транспорт, имотът
четири осем девет точка шест точка три пет осем) по
се управлява от Национална
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 930 (деветстотин
компания "Железопътна
и тридесет) кв.м.
инфраструктура" – държавно
Трайно предназначениена територията: Територия на
5059.2(пет хиляди предприятие, образувано на
транспорта.
петдесет и девет
основание Закона за
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
лв)
железопътния транспорт.

Правно основание:Имотът се
управлява от Лесотехнически
23271.3(двадесет и Университет гр. София – Учебно три хиляди двеста опитно горско стопанство
с)
"Петрохан" с. Бързия.

Заповед № ДС-148-/2/ /
Дата:20.1.2017 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3737 /
12.05.2015

№ 3738 /
27.05.2015

№ 3739 /
27.05.2015

№ 3743 /
03.06.2015

№ 3744 /
03.06.2015

№ 3741 /
03.06.2015

№ 3745 /
03.06.2015

956

957

116

961

962

959

963

Публична

Публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
33689.9(тридесет и предприятие, образувано на
три хиляди
основание Закона за
шестстот)
железопътния транспорт.

Поземлен имот с идентификатор 48489.6.462 (четири осем
четири осем девет точка шест точка четири шест две) по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 6193 (шест
хиляди сто деветдесет и три) кв.м.
Трайно предназначениена територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
Поземлен имот с идентификатор 03928.42.107 /нула три девет
две осем точка четири две точка едно нула седем/ с площ 12
858 /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и осем/ кв. м по
кадастралната карта на Берковица.
Трайно предназначение на територията: Горска.
2362.7(две хиляди
Начин на трайно ползване: Горски разсадник.
триста шестдесет и
Имотът попада в отдел/подотдел 167/2.
)

Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие Териториално поделение
Държавно горско стопанство
Берковица

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ХVІІ

УПИ ХVІІ /седемнадесет/ в стопански двор № 1 по
парцеларния план на с. Якимово с площ 2 244 /две хиляди
7236.9(седем
двеста и четиридесет и четири/ кв. м, представляващ свободен хиляди двеста
стопански терен.
тридесет и)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

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

Поземлен имот с идентификатор 48489.2.293 (четири осем
четири осем девет точка две точка две девет три) по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 1509 (хиляда
петстотин и девет) кв.м.
Трайно предназначениена територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
движение и транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

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

Правно основание:На основание
Поземлен имот с идентификатор 48489.2.294 (четири осем
чл. 9, ал. 4 от Закона за
четири осем девет точка две точка две девет четири) по
железопътния транспорт, имотът
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 22281 (двадесет и
се управлява от Национална
две хиляди двеста осемдесет и един) кв.м.
компания "Железопътна
Трайно предназначениена територията: Територия на
инфраструктура" – държавно
транспорта.
90906.5(деветдесет предприятие, образувано на
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
хиляди
основание Закона за
движение и транспорт.
деветстотин )
железопътния транспорт.

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

Правно основание:На основание
Поземлен имот с идентификатор 48489.2.267 (четири осем
чл. 9, ал. 4 от Закона за
четири осем девет точка две точка две шест седем) по
железопътния транспорт, имотът
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 23157 (двадесет и
се управлява от Национална
три хиляди сто петдесет и седем) кв.м.
компания "Железопътна
Трайно предназначениена територията: Територия на
инфраструктура" – държавно
транспорта.
94480.6(деветдесет предприятие, образувано на
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
и четири хиляди
основание Закона за
движение и транспорт.
чет)
железопътния транспорт.

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

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
Поземлен имот с идентификатор 48489.28.421 (четири осем
железопътния транспорт, имотът
четири осем девет точка две осем точка четири две едно) по
се управлява от Национална
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 39329 (тридесет и
компания "Железопътна
девет хиляди триста двадесет и девет) кв.м.
инфраструктура" – държавно
Трайно предназначениена територията: Територия на
213950(двеста и
предприятие, образувано на
транспорта.
тринадесет хиляди основание Закона за
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
дев)
железопътния транспорт.

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

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Ашиклар" кв.
УПИ:

6156.7(шест
хиляди сто
петдесет и шес)

Заповед № ДС-1423-(2) /
Дата:27.9.2016 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3746 /
03.06.2015

№ 3740 /
03.06.2015

№ 3742 /
03.06.2015

№ 3747 /
04.06.2015

№ 3748 /
16.06.2015

964

958

960

965

966

Частна

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

Поземлен имот с идентификатор 48489.30.12 (четири осем
четири осем девет точка три нула точка едно две) по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 24759 (двадесет и
четири хиляди седемстотин петдесет и девет) кв.м.
Трайно предназначениена територията: Територия на
134689(сто
транспорта.
тридесет и четири
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
хиляди ш)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
58784.6(петдесет и предприятие, образувано на
осем хиляди
основание Закона за
седемст)
железопътния транспорт.

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

Поземлен имот с идентификатор 48489.2.266 (четири осем
четири осем девет точка две точка две шест шест) по
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 14408
(четиринадесет хиляди четиристотин и осем) кв.м.
Трайно предназначениена територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

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

Правно основание:На основание
Поземлен имот с идентификатор 48489.2.292 (четири осем
чл. 9, ал. 4 от Закона за
четири осем девет точка две точка две девет две) по
железопътния транспорт, имотът
кадастралната карта на гр. Монтана, с площ 3989 (три хиляди
се управлява от Национална
деветстотин осемдесет и девет) кв.м.
компания "Железопътна
Трайно предназначениена територията: Територия на
инфраструктура" – държавно
транспорта.
16275.1(шестнадес предприятие, образувано на
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
ет хиляди двеста
основание Закона за
движение и транспорт.
седе)
железопътния транспорт.

Публична

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: пл. "Свобода" № 8
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 44238.505.1051 (четири четири две три
осем точка пет нула пет точка едно нула пет едно) по
кадастралната карта на гр. Лом с площ 3659 (три хиляди
шестстотин петдесет и девет) кв.м, ведно с част от
построената в имота триетажна масивна сграда с
идентификатор 44238.505.1051.1 (четири четири две три осем
точка пет нула пет точка едно нула пет едно точка едно),
както следва:
- Самстоятелен обект идентификатор 44238.505.1051.1.1
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка едно
нула пет едно точка едно точка едно) - І-ви етаж, със
застроена площ 1302 (хиляда триста и два) кв.м,
предназначение: За делова и административна дейност,
състоящ се от главен вход, централно фоайе, коридори,
канцеларии, кабинети и съдебни зали, северен и южен вход;
- Самстоятелен обект идентификатор 44238.505.1051.1.2
(четири четири две три осем точка пет нула пет точка едно
нула пет едно точка едно точка две) - ІІ-ри етаж, със
застроена площ 1302 (хиляда триста и два) кв.м,
предназначение: За делова и административна дейност,
състоящ се от централно фоайе, коридори, кабинети, съдебни
зали, северен и западен вход;
480900(четиристот Правно основание:Имотът се
- Сутерен (мазе) със застроена площ 1302 (хиляда триста и
ин и осемдесет
управлява от Министерство на
два) кв.м, състоящ се от помещения за архиви и парокотелно. хиляд)
правосъдието - Районен съд Лом.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес:
местност "Врелото" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
Имот № 096002 (нула девет шест нула нула две) в землището 9801.8(девет
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
на с. Горна Лука, с площ 6552 (шест хиляди петстотин
хиляди осемстотин управлява от областния
петдесет и два) кв.м.
и един)
управител на област Монтана.

Публична

Частна

№ 3749 /
23.06.2015

№ 3750 /
25.06.2015

№ 3751 /
29.06.2015

№ 3752 /
29.06.2015

№ 3753 /
15.07.2015

№ 3754 /
24.07.2015

№ 3755 /
31.07.2015

967

968

467

969

970

971

972

Частна

Правно основание:На основание
Заповед № 206/29.07.2008 г. на
областния управител на област
Монтана, Договор от 14.08.2008
Самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.1051.1.9
г., Заповед № РД-08(четири четири две три осем точка пет нула пет точка едно
11/02.02.2010 г. на областния
нула пет едно точка едно точка девет) по кадастралната карта
управител на област Монтана и
на гр. Лом с площ 24,00 (двадесет и четири) кв.м, състоящ се
Договор от 11.03.2013 г., имотът
от две стаи на третия етаж от триетажна масивна сграда с
се управлява от Министерство на
идентификатор 44238.505.1051.1(четири четири две три осем
правосъдието - Главна дирекция
точка пет нула пет точка едно нула пет едно точка едно),
"Изпълнение на наказанията" за
Монтана / Лом / гр.Лом /
ведно със съответните идеални части от сервизните
4469.26(четири
нуждите на Областна служба
Адрес: площад "Свобода" № помещения и коридорите на етажа, както и от общите части хиляди
"Изпълнение на наказанията"
8, ет. 3 кв. УПИ:
на сградата и от правото на строеж.
четиристотин шес) Монтана, звено гр. Лом.

Частна

Монтана / Георги Дамяново
/ с.Георги Дамяново / Адрес:
местност "Гарището" кв.
УПИ:

Поземлен имот № 205014 (две нула пет нула едно четири) в
землището на с. Говежда, с площ 3976 (три хиляди
деветстотин седемдесет и шест) кв.м.
Начин на трайно ползване: ведомствен път.

Частна

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

73/100 (седемдесет и три стотни) идеални части от
самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.64.4.16 (четири
осем четири осем девет точка осем точка шест четири точка
четири точка едно шест), със застроена площ 230,45 (двеста и
тридесет цяло и четиридесет и пет стотни) кв. м, ведно със
73/100 (седемдесет и три стотни) идеални части от
принадлежащите два броя мазета: № 14 (четиринадесет) с
площ 10,72 (десет цяло и седемдесет и две стотни) кв. м и №
14А с площ 7,33(седем цяло тридесет и три стотни) кв. м,
както и 23,57 % (двадесет и три цяло и петдесет и седем
стотни процента) идеални части от правото на строеж и от
общите части на масивна сграда с идентификатор
48489.8.64.4 (четири осем четири осем девет точка осем точка 115498(сто
Правно основание:Имотът се
шест четири точка четири), построена 1961 г., етажност 5
петнадесет хиляди управлява от Министерство на
(пет) надземни етажа.
четирист)
отбраната

Частна

600/1167 (шестстотин от хиляда сто шестдесет и седем)
идеални части от поземлен имот № 501.60 (пет нула едно
Монтана / Вълчедръм /
точка шест нула), за който е образуван УПИ ХХХ (тридесет)
с.Долни Цибър / Адрес: кв. в кв. 7 (седем) по плана на с. Долни Цибър, представляващ
7 УПИ: ХХХ - 60
застроен терен.

Частна

6088.1(шест
Правно основание:Имотът се
хиляди осемдесет и управлява от Министерство на
осем л)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-154-/4/ /
Дата:11.2.2016 г.
ч.- изцяло отписан

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана

Заповед № ДС-1510-(9) /
Дата:7.6.2016 г. ч.изцяло отписан

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: местност
"Под село" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
Масивна едноетажна сграда със застроена площ 315 (триста и 8081.9(осем хиляди управлява от областния
петнадесет) кв.м, година на построяване 1940 г. - 1960 г.
осемдесет и един л) управител на област Монтана.

Заповед № ДС-156-/18/ /
Дата:3.12.2015 г.
ч.- изцяло отписан

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Христо Ботев" № 50 кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 48489.5.148 (четири осем четири осем
девет точка пет точка едно четири осем) по кадастралната
карта на гр. Монтана, с площ 2634 (две хиляди шестстотин
тридесет и четири) кв.м и построената в него сграда с
идентификатор 48489.5.148.1 (четири осем четири осем девет
точка пет точка едно четири осем точка едно) - приемно
здание със застроена площ 908 (деветстотин и осем) кв.м,
244124(двеста
РЗП - 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) кв.м, етажност - четиридесет и
2 (два), конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1972 г. четири хи)

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Монтана / Георги Дамяново Имот № 000095 (нула нула нула нула девет пет) в землището 26941.2(двадесет и разпореждането с имота се
/ с.Меляне / Адрес: кв.
на с. Меляне, с площ 20410 ( двадесет хиляди четиристотин и шест хиляди
извършва от министъра на
УПИ:
десет) кв.м, представляващ прилежащ терен към рибарници. деветст)
земеделието и храните.

1960.27(хиляда
деветстотин и
шестдесет)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт, Булстат
130823243.

№ 3756 /
13.08.2015

№ 3757 /
13.08.2015

№ 3758 /
28.08.2015

№ 3759 /
31.08.2015

№ 3760 /
02.09.2015

№ 3761 /
02.09.2015

№ 3762 /
04.09.2015

№ 3763 /
09.09.2015

973

974

975

192

976

976

977

978

Частна

Имот № 000245 (нула нула нула две четири пет) в землището
Монтана / Медковец /
на с. Расово, с площ 4797 (четири хиляди седемстотин
9210.2(девет
с.Расово / Адрес: местността деветдесет и седем) кв.м, представляващ прилежащ терен към хиляди двеста и
„Над село” кв. УПИ:
склад за зърнени храни.
десет лв)

Правно основание:На основание
чл. 24, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползуването на
земеделските земи,
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Публична

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

ПИ с идентификатор 48489.6.2 (четири осем четири осем
девет точка шест точка две) по кадастралната карта на гр.
Монтана, с площ 7142 (седем хиляди сто четиридесет и два)
кв.м и построената в него сграда с идентификатор 48489.6.2.1
(четири осем четири осем девет точка шест точка две точка
едно) - сграда на транспорта пост № 2 (две) със застроена
39855(тридесет и
площ 8 (осем) кв.м, етажност - 1 (един), конструкция девет хиляди
масивна, година на построяване - 1966 г.
осемст)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес: кв. 39
УПИ: VІ

Застроен терен, представляващ ПИ № 1300 (хиляда и триста)
с площ 1340 (хиляда триста и четиридесет) кв.м, за който е
5473.9(пет хиляди
отреден УПИ VІ с неприложена регулация, в кв. 39 (тридесет четиристотин
и девет) по плана на с. Медковец.
седемд)

Правно основание:На основание
чл.18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Частна

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.152.5 (нула три девет
две осем точка едно пет две точка пет) по кадастралната карта
Монтана / Берковица /
на гр. Берковица с площ 44288 (четиридесет и четири хиляди
гр.Берковица / Адрес:
двеста осемдесет и осем) кв.м.
местността "Горната кория" Трайно предназначение на територията: Горска.
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: Поляна.
Монтана / Берковица /
Имот № 000149 (нулу нула нула едно четири девет) в
с.Мездрея / Адрес:
землището на с. Мездрея, с площ 25 875 (двадесет и пет
местността "Дрен ливада"
хиляди осемстотин седемдесет и пет) кв.м, представляващ
кв. УПИ:
прилежащ терен към рибарник.
Монтана / Берковица /
Имот № 000395 (нула нула нула три девет пет) в землището
с.Мездрея / Адрес:
на с. Мездрея, с площ 21 521 (двадесет и ена хиляди
местността "Дрен ливада"
петстотин двадесет и един) кв.м, представляващ прилежащ
кв. УПИ:
терен към рибарник.

Правно основание:Имотът е в
управление на "Северозападно
държавно предприятие" ДП 6510.3(шест
Териториално поделение
хиляди петстотин и "Държавно горско стопанство десет )
Берковица", гр. Берковица.
34155(тридесет и Правно основание:Имотът се
четири хиляди сто управлява от министъра на
п)
земеделието и храните.
28407.7(двадесет и Правно основание:Имотът се
осем хиляди
управлява от министъра на
четирис)
земеделието и храните.

ПИ с идентификатор 48489.5.103 (четири осем четири осем
девет точка пет точка едно нула три) по кадастралната карта
на гр. Монтана, с площ 42452 (четиридесет и две хиляди
четиристотин петдесет и два) кв.м и построени в него сгради:
Правно основание:На основание
1. Сграда с идентификатор 48489.5.103.1 (четири осем четири
чл. 9, ал. 4 от Закона за
осем девет точка пет точка едно нула три точка едно) железопътния транспорт, имотът
"Магазия" на товарна жп гара със застроена площ 355 (триста
се управлява от Национална
петдесет и пет) кв.м, етажност - 1 (един), масивна
компания "Железопътна
конструкция, година на построяване - 1980 г.
инфраструктура" – държавно
2. Сграда с идентификатор 48489.5.103.3 (четири осем четири
предприятие, образувано на
осем девет точка пет точка едно нула три точка три) 1.24329e+006(един основание Закона за
складова база със застроена площ 78 (седемдесет и осем) кв.м, милион двеста
железопътния транспорт, ЕИК
етажност - 1 (един), масивна конструкция.
четиридесет)
130823243.

Публична

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

Частна

УПИ ІІ-532, 533 (две за петстотин тридесет и две и петстотин
тридесет и три) с площ 2604 (две хиляди шестстотин и
Монтана / Лом / с.Трайково четири) кв.м в кв. 36 (тридесет и шест) по плана на с.
10301.4(десет
/ Адрес: кв. 36 УПИ: ІІТрайково, представляващ прилежащ терен към сграда хиляди триста и
532,533
краварник.
един лв.)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1420-/4/ /
Дата:1.9.2016 г. ч.изцяло отписан

№ 3765 /
09.10.2015

№ 3764 /
09.10.2015

№ 3766 /
19.10.2015

№ 3767 /
29.10.2015

№ 3768 /
10.11.2015

№ 3769 /
10.11.2015

№ 3770 /
16.11.2015

980

979

981

982

983

983

984

Частна

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ХІV

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес:
местността "Шибие" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХІV (четиринадесет) в стопански двор № 1 (едно) по
стопанисването, управлението и
парцеларния план на с. Якимово, с площ 6693 (шест хиляди
12850.6(дванадесет разпореждането с имота се
шестстотин и деветдесет и три) кв.м, представляващ
хиляди осемстотин извършва от Министъра на
прилежащ терен към трафопост.
и)
земеделието и храните.
Поземлен имот № 224062 (две две четири нула шест две) с
Правно основание:Имотът е в
площ 500 (петстотин) кв.м в землището на с. Горна Лука,
управление на Северозападно
представляващ горска територия.
държавно предприятие Начин на трайно ползване: Широколистна гора.
Териториално поделение
Имотът попада в отдел/подотдел - 120/з, площ - 0,500 дка, вид 122.9(сто двадесет Държавно горско стопанство
– широколистна гора.
и два лв. и девет) "Чипровци" град Чипровци.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Христо Ботев" № 54 кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 48489.5.144 (четири осем четири осем
девет точка пет точка едно четири четири) по кадастралната
карта на гр. Монтана, с площ 28321 (двадесет и осем хиляди
триста двадесет и един) кв.м и построени в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 48489.5.144.3 (четири осем четири
осем девет точка пет точка едно четири четири точка три) жилищна сграда със застроена площ 224 (двеста двадесет и
четири) кв.м, етажност - 1 (един), масивна конструкция,
година на построяване – 1918 г.
2. Сграда жп участък, масивна конструкция, година на
построяване – 1918 г., състояща се от две тела - едноетажно
тяло с идентификатор 48489.5.144.4 (четири осем четири осем
девет точка пет точка едно четири четири точка четири) със
Правно основание:На основание
застроена площ 113 (сто и тринадесет) кв.м и двуетажно тяло
чл. 9, ал. 4 от Закона за
с идентификатор 48489.5.144.5 (четири осем четири осем
железопътния транспорт, имотът
девет точка пет точка едно четири четири точка пет) със
се управлява от Национална
застроена площ 77 (седемдесет и седем) кв.м, РЗП - 154 (сто
компания "Железопътна
петдесет и четири) кв.м.
инфраструктура" – държавно
3. Сграда с идентификатор 48489.5.144.9 (четири осем четири
предприятие, образувано на
осем девет точка пет точка едно четири четири точка девет) - 956863(деветстоти основание Закона за
пост № 1, със застроена площ 8 (осем) кв.м, етажност - 1
н петдесет и шест железопътния транспорт, ЕИК
(един), масивна конструкция, година на построяване – 1966 г. хи)
130823243.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Христо Ботев" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 48489.6.3 (четири осем четири осем
девет точка шест точка три) по кадастралната карта на гр.
Монтана, с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м и
построената в него сграда с идентификатор 48489.6.3.2
(четири осем четири осем девет точка шест точка три точка
две) - сграда на транспорта (жилищна - кантон 6 км.13+620)
със застроена площ 88 (осемдесет и осем) кв.м, етажност - 2 29292.2(двадесет и
(два) и мазе с площ 88 (осемдесет и осем) кв.м, конструкция - девет хиляди
масивна, година на построяване - 1967 г.
двеста)

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

Имот № 000485 (нула нула нула четири осем пет) в
землището на с. Николово, с площ 1887 (хиляда осемстотин
осемдесет и седем) кв.м, представляващ земеделска земя с
начин на трайно ползване: Стопански двор.

Правно основание:На основание
§12а, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
2490.8(две хиляди управлението и разпореждането с
четиристотин и
имота се извършва от Министъра
деве)
на земеделието и храните.

Заповед № ДС-1412-/2/ /
Дата:22.3.2017 г.
ч.- изцяло отписан

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

Имот № 000486 (нула нула нула четири осем шест) в
землището на с. Николово, с площ 360 (триста и шестдесет)
кв.м, представляващ земеделска земя с начин на трайно
ползване: Стопански двор.

Правно основание:На основание
§12а, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
управлението и разпореждането с
633.6(шестстотин имота се извършва от Министъра
тридесет и три лв. ) на земеделието и храните.

Заповед № ДС-1413-/2/ /
Дата:22.3.2017 г.
ч.- изцяло отписан

Публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 041007 (нула четири едно нула нула седем) в
землището на с. Бъзовец с площ 250 (двеста и петдесет) кв.м, 330(триста и
представляващ прилежащ терен към промишлена сграда.
тридесет лв.)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
основание Закона за
железопътния транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3771 /
16.11.2015

№ 3772 /
16.11.2015

№ 3773 /
16.11.2015

№ 3774 /
16.11.2015

№ 3775 /
16.11.2015

№ 3776 /
16.11.2015

№ 3777 /
16.11.2015

№ 3778 /
16.11.2015

№ 3779 /
16.11.2015

985

986

987

988

989

990

991

992

993

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 041008 (нула четири едно нула нула осем) в
422.4(четиристоти разпореждането с имота се
землището на с. Бъзовец с площ 320 (триста и двадесет) кв.м, н двадесет и два
извършва от Министъра на
представляващ прилежащ терен към сграда и кантар.
лв)
земеделието и храните.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

396(триста
деветдесет и шест
лв.)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Имот № 041010 (нула четири едно нула едно нула) в
землището на с. Бъзовец с площ 1250 (хиляда двеста и
петдесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към гараж и
фуражомелка.

1650(хиляда
шестстотин и
петдесет л)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 041011 (нула четири едно нула едно едно) в
землището на с. Бъзовец с площ 1891 (хиляда осемстотин
деветдесет и един) кв.м, представляващ прилежащ терен към
ремонтна работилница.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2496.12(две хиляди разпореждането с имота се
четиристотин
извършва от Министъра на
деветд)
земеделието и храните.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 041012 (нула четири едно нула едно две) в
стопанисването, управлението и
землището на с. Бъзовец с площ 2687 (две хиляди шестстотин 3546.84(три хиляди разпореждането с имота се
осемдесет и седем) кв.м, представляващ прилежащ терен към петстотин
извършва от Министъра на
конюшня.
четиридес)
земеделието и храните.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
9900(девет хиляди извършва от Министъра на
и деветстотин лв.) земеделието и храните.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 041009 (нула четири едно нула нула девет) в
землището на с. Бъзовец с площ 300 (триста) кв.м,
представляващ прилежащ терен към склад.

Имот № 041013 (нула четири едно нула едно три) в
землището на с. Бъзовец с площ 7500 (седем хиляди и
петстотин) 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 храните.

Имот № 041014 (нула четири едно нула едно четири) в
землището на с. Бъзовец с площ 1200 (хиляда и двеста) кв.м,
представляващ прилежащ терен към кланица.

1584(хиляда
петстотин
осемдесет и ч)

Имот № 041015 (нула четири едно нула едно пет) в
землището на с. Бъзовец с площ 7641 (седем хиляди
шестстотин четиридесет и един) кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
10086.1(десет
разпореждането с имота се
хиляди осемдесет и извършва от Министъра на
шест )
земеделието и храните.

Имот № 041016 (нула четири едно нула едно шест) в
землището на с. Бъзовец с площ 6486 (шест хиляди
четиристотин осемдесет 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 храните.

8561.52(осем
хиляди петстотин
шестдесе)

№ 3780 /
16.11.2015

№ 3781 /
16.11.2015

№ 3785 /
03.12.2015

№ 3784 /
03.12.2015

№ 3783 /
03.12.2015

№ 3782 /
03.12.2015

№ 3787 /
11.12.2015

№ 3788 /
15.12.2015

994

995

997

996

996

996

998

999

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 041017 (нула четири едно нула едно седем) в
землището на с. Бъзовец с площ 4244 (четири хиляди двеста
четиридесет и четири) кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
5602.08(пет хиляди разпореждането с имота се
шестстотин и два извършва от Министъра на
лв)
земеделието и храните.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
76435.9(седемдесет разпореждането с имота се
и шест хиляди
извършва от Министъра на
четир)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес:
местност "Бърдото" кв.
УПИ:

Имот № 041018 (нула четири едно нула едно осем) в
землището на с. Бъзовец с площ 57906 (петдесет и седем
хиляди деветстотин и шест) кв.м, представляващ свободен
стопански терен.
Поземлен имот с идентификатор 48489.23.348 (четири осем
четири осем девет точка две три точка три четири осем) с
площ 8444 (осем хиляди четиристотин четиридесет и четири)
кв.м по кадастралната карта на гр. Монтана, представляващ
незастроен терен.
34447.4(тридесет и Правно основание:Имотът се
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;
четири хиляди
управлява от МВР- Областна
Начин на трайно ползване: За животновъдна ферма.
четир)
Дирекция на МВР - Монтана

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
"Младост", ет. 3 кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.82.3.3
Правно основание:На основание
(четири осем четири осем девет точка едно три точка осем две
Решение № 719/18.09.2015 г. на
точка три точка три) по кадастралната карта на гр. Монтана, с
Министерския съвет, имотът е
площ 250,38 (двеста и петдесет цяло и тридесет и осем
предоставен безвъзмездно за
стотни) кв.м ведно с 0,110% (нула цяло сто и десет хилядни
управление на Министерство на
на сто) идеални части от общите части на масивна сграда с
93864.5(деветдесет вътрешните работи за нуждите на
идентификатор 48489.13.82.3 (четири осем четири осем девет и три хиляди
Областна дирекция на МВР точка едно три точка осем две точка три).
осемст)
Монтана.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
"Младост", ет. 4 кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.82.3.4
Правно основание:На основание
(четири осем четири осем девет точка едно три точка осем две
Решение № 719/18.09.2015 г. на
точка три точка четири) по кадастралната карта на гр.
Министерския съвет, имотът е
Монтана, с площ 301,72 (триста и едно цяло и седемдесет и
предоставен безвъзмездно за
две стотни) кв.м, ведно с 0,132% (нула цяло сто тридесет и
управление на Министерство на
две хилядни на сто) идеални части от общите части на
113111(сто и
вътрешните работи за нуждите на
масивна сграда с идентификатор 48489.13.82.3 (четири осем тринадесет хиляди Областна дирекция на МВР четири осем девет точка едно три точка осем две точка три). сто и )
Монтана.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ж.к.
"Младост", ет. 5 кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.82.3.5
(четири осем четири осем девет точка едно три точка осем две
точка три точка пет) по кадастралната карта на гр. Монтана, с
площ 272,13 (двеста седемдесет и две цяло и тринадесет
стотни) кв.м, ведно с 0,119% (нула цяло сто и деветнадесет
хилядни на сто) идеални части от общите части на масивна
102018(сто и две
сграда с идентификатор 48489.13.82.3 (четири осем четири
хиляди и
осем девет точка едно три точка осем две точка три).
осемнадесет)

Правно основание:На основание
Решение № 719/18.09.2015 г. на
Министерския съвет, имотът е
предоставен безвъзмездно за
управление на Министерство на
вътрешните работи за нуждите на
Областна дирекция на МВР Монтана.

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

ПИ с идентификатор 48489.2.647 (четири осем четири осем
девет точка две точка шест четири седем) по кадастралната
карта на гр. Монтана, с площ 117663 (сто и седемнадесет
хиляди шестстотин шестдесет и три) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна
мрежа.

556875(петстотин
петдесет и шест
хиля)

Правно основание:Министерство
на регионалното развитие и
благоустройството - Агенция
"Пътна инфраструктура".

6405.1(шест
хиляди
четиристотин и
пет)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Публична

Публична

Публична

Публична

Частна

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци / Адрес:
местността "Баира" кв.
УПИ:

Имот № 042160 (нула четири две едно шест нула) в
землището на с. Смоляновци, с площ 3336 (три хиляди триста
тридесет и шест) кв.м, представляващ прилежащ терен към
силажовместилище.

№ 3789 /
21.12.2015

№ 3790 /
28.12.2015

№ 3791 /
28.12.2015

№ 3792 /
26.01.2016

№ 3793 /
01.02.2016

№ 3794 /
08.02.2016

268

1000

266

1001

1002

1003

Частна

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Горна Ковачица / Адрес:
местността "Селището" кв.
УПИ:

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес:
местността "Бундино" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 16239.503.2 (едно шест две три девет
точка пет нула три точка две) по кадастралната карта на с.
Горна Ковачица, с площ 7433 (седем хиляди четиристотин
тридесет и три) кв.м, представляващ прилежащ терен към
краварник.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
10858.1(десет
разпореждането с имота се
хиляди осемстотин извършва от министъра на
петдес)
земеделието и храните.

Имот № 000437 (нула нула нула четири три седем) в
землището на с. Замфирово, с площ 1959 (хиляда деветстотин 6317.8(шест
петдесет и девет кв.м, представляващ прилежащ терен към
хиляди триста и
сграда с друго предназначение.
седемнаде)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и горите.

Имот № 697001 (шест девет седем нула нула едно) в
землището на с. Долна Вереница с площ 2700 (две хиляди и
седемстотин) 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.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
кв. УПИ:

Публична

Имот № 000171 (нула нула нула едно седем едно) в
землището на с. Дълги дел, с площ 11584 (единадесет хиляди
петстотин осемдесет и четири) кв.м, с начин на трайно
ползване: Рибарник, попадащ в:
Правно основание:Имотът е в
- отдел/подотдел 33/2, площ - 10,600 дка, вид - дворно място;
управление на "Северозападно
Монтана / Георги Дамяново - отдел/подотдел 33/а, площ - 0,131 дка, вид - нелесопригодна
държавно предприятие" ДП, ЕИК
/ с.Дълги дел / Адрес:
площ,
15290.9(петнадесет 201617476 - Териториално
местността "Шошеници"
както и построени в имота 6 (шест) бр. басейни с обща площ хиляди двеста и
поделение "Държавно горско
кв. УПИ:
3617 (три хиляди шестстотин и седемнадесет) кв.м.
дев)
стопанство - Говежда".

Частна

Частна

3564(три хиляди
петстотин
шестдесет)

Имот № 672001 (шест седем две нула нула едно) в землището
Монтана / Георги Дамяново на с. Каменна Рикса, с площ 1119 (хиляда сто и деветнадесет) 1477.1(хиляда
/ с.Каменна Рикса / Адрес: кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за зърнени
четиристотин
кв. УПИ:
храни.
седемдесет)

Имот № 044058 (нула четири четири нула пет осем) в
Монтана / Вършец / с.Горно землището на с. Горно Озирово, с площ 2559 (две хиляди
Озирово / Адрес: местността петстотин петдесет и девет) кв.м, представляващ свободен
"Могилите" кв. УПИ:
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 храните.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
3377.9(три хиляди разпореждането с имота се
триста седемдесет извършва от министъра на
и)
земеделието и храните.

№ 3795 /
01.03.2016

1004

Публична

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Калето" № 2 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.511.5 (нула три девет
две осем точка пет едно едно точка пет) по кадастралната
карта на гр. Берковица, с площ 5450 (пет хиляди
четиристотин и петдесет) кв.м., ведно с построените в него
сгради:
1. Сграда за образование с идентификатор 03928.511.5.1 (нула
три девет две осем точка пет едно едно точка пет точка едно) училищна сграда централно крило със застроена площ 210
(двеста и десет) кв.м, етажност - 3 (три), конструкция полумасивна, година на построяване - 1909 г.;
2. Сграда за образование с идентификатор 03928.511.5.2 (нула
три девет две осем точка пет едно едно точка пет точка две) училищна сграда западно крило със застроена площ 354
(триста петдесет и четири) кв.м, на два етажа, конструкция монолитна, построена 1927 г.;
3. Сграда за образование с идентификатор 03928.511.5.3 (нула
три девет две осем точка пет едно едно точка пет точка три) училищна сграда източно крило със застроена площ 742
(седемстотин четиридесет и два) кв.м, на три етажа,
монолитна конструкция, построена 1963 г.;
4. Сграда склад с идентификатор 03928.511.5.4 (нула три
девет две осем точка пет едно едно точка пет точка четири)
със застроена площ 177 (сто седемдесет и седем) кв.м, на един
етаж, полумасивна конструкция, построена 1961 г.
5. Сграда за търговия (павилион) с идентификатор
03928.511.5.5 (нула три девет две осем точка пет едно едно
точка пет точка пет) със застроена площ 97 (деветдесет и
седем) кв.м, на един етаж, метална конструкция, построена
1989 г.;
6. Сграда с идентификатор 03928.511.5.6 (нула три девет две
осем точка пет едно едно точка пет точка шест) - гараж със
Правно основание:Имотът се
застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м, на един етаж,
управлява от Лесотехническа
полумасивна конструкция, построена 1961 г.;
642504(шестстотин професионална гимназия – град
7. Склад (навес) с идентификатор 03928.511.5.7 (нула три
четиридесет и две Берковица към Министерство на
девет две осем точка пет едно едно точка пет точка седем) със х)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1431 /
Дата:28.11.2016 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3796 /
12.03.2016

№ 3797 /
12.03.2016

1005

1006

Поземлен имот с идентификатор 03928.507.346 (нула три
девет две осем точка пет нула седем точка три четири шест)
по кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 14241
(четиринадесет хиляди двеста четиридесет и един) кв.м.,
ведно с построените в него сгради:
1. Сграда за образование с идентификатор 03928.507.346.1
(нула три девет две осем точка пет нула седем точка три
четири шест точка едно) - училищна сграда с общежитие и
стол за хранене със застроена площ 623 (шестстотин двадесет
и три) кв.м, РЗП - 2089 (две хиляди осемдесет и девет) кв.м,
етажност - 3 (три), конструкция - масивна, година на
построяване - 1951 г.;
2. Сграда с идентификатор 03928.507.346.2 (нула три девет
две осем точка пет нула седем точка три четири шест точка
две) - хале гараж със застроена площ 247 (двеста четиридесет
и седем) кв.м, на един етаж, метална конструкция, построена
1981 г.;
3. Сграда с идентификатор 03928.507.346.3 (нула три девет
две осем точка пет нула седем точка три четири шест точка
три) - работилница по механизация със застроена площ 208
(двеста и осем) кв.м, на един етаж, метална конструкция,
построена 1985 г.;
4. Сграда с идентификатор 03928.507.346.4 (нула три девет
две осем точка пет нула седем точка три четири шест точка
четири) - работилница общометална практика със застроена
площ 226 (двеста двадесет и шест) кв.м, на един етаж,
полумасивна конструкция, построена 1976 г.;
5. Сграда с идентификатор 03928.507.346.6 (нула три девет
две осем точка пет нула седем точка три четири шест точка
шест) - склад ГСМ със застроена площ 15 (петнадесет) кв.м,
на един етаж, масивна конструкция, построена 1987 г.;
Правно основание:Имотът се
6. Сграда с идентификатор 03928.507.346.7 (нула три девет
управлява от Лесотехническа
две осем точка пет нула седем точка три четири шест точка
483858(четиристот професионална гимназия – град
седем) - работилница заварки със застроена площ 31
ин осемдесет и три Берковица към Министерство на
(тридесет и един) кв.м, на един етаж, паянтова конструкция, х)
земеделието и храните.

Публична

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Ашиклар" № 20 кв. УПИ:

Публична

ПИ № 534 (петстотин тридесет и четири) с площ 8250 (осем
хиляди двеста и петдесет) кв.м, за който е отреден УПИ І с
неприложена улична регулация, в кв. 45 (четиридесет и пет)
по плана на с. Ковачица, ведно с построените в него сгради:
1. Учебна сграда със застроена площ 766 (седемстотин
шесдесет и шест) кв.м, на два етажа и мазе с площ 163,5 (сто
шестдесет и три цяло и пет десети) кв.м, конструкция - МЖ,
построена 1953 г.;
2. Склад със застроена площ 86 (осемдесет и шест) кв.м, на
един етаж, конструкция - МС, построена 1954 г.;
Монтана / Лом / с.Ковачица 3. Тоалетна външна със застроена площ 41 (четиридесет и
/ Адрес: кв. 45 УПИ: І
един) кв.м, на един етаж, построена 1967 г.

Правно основание:Имотът се
управлява от Професионална
гимназия по селско стопанство
65505.3(шестдесет „Дунавска земя” – с. Ковачица
и пет хиляди
към Министерство на
петстот)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1430 /
Дата:28.11.2016 г.
ч.- изцяло отписан

Заповед № ДС-1430 /
Дата:22.11.2017 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3798 /
17.03.2016

№ 3800 /
23.03.2016

1006

1006

Публична

Публична

№ 3801 /
23.03.2016

1007

Публична

№ 3799 /
23.03.2016

1006

Публична

№ 3804 /
04.04.2016

№ 3805 /
05.04.2016

1008

1009

ПИ № 161 (сто шестдесет и едно) с площ 14720
(четиринадесет хиляди седемстотитн и двадесет) кв.м, за
който е отреден УПИ І с неприложена улична регулация, в кв.
124 (сто двадесет и четири) по плана на с. Ковачица, ведно с
построените в него сгради:
1. Сграда пансион с тринадесет бр. помещения със застроена
площ 330 (триста и тридесет) кв.м, на два етажа и мазе с площ
330 (триста и тридесет) кв.м, конструкция - МЖ, построена
1932 г.;
2. Сграда пансион с десет бр. помещения със застроена площ
450 (четиристотин и петдесет) кв.м, на два етажа и мазе с
площ 140 (сто и четиридесет) кв.м, конструкция - МЖ,
построена 1959 г.;
3. Работилница със застроена площ 768 (седемстотин
шестдесет и осем) кв.м, на един етаж, конструкция - МС,
построена 1955 г.;
4. Работилница със застроена площ 768 (седемстотин
шестдесет и осем) кв.м, на един етаж, конструкция - МС,
построена 1959 г.;
5. Сграда гараж, състояща се от четири помещения, на един
етаж, със застроена площ 423 (четиристотин двадесет и три)
кв.м, конструкция - МС, построена 1961 г.;
6. Павилион със застроена площ 54 (петдесет и четири) кв.м,
на един етаж, конструкция - МС, построена 1969 г.;
7. Склад със застроена площ 20 (двадесет) кв.м, на един етаж,
конструкция - МС, постр. 1954 г.;
195801(сто
Монтана / Лом / с.Ковачица 8. Тоалетна външна със застроена площ 50 (петдесет) кв.м, на деветдесет и пет
/ Адрес: кв. 124 УПИ: І
един етаж, построена 1965 г.
хиляди и )

Монтана / Вълчедръм /
с.Мокреш / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 102001 (едно нула две нула нула едно) в землището
на с. Мокреш, с площ 101 442 ( сто и една хиляди
четиристотин четиридесет и два) кв.м.
Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия: четвърта.

10468.8(десет
хиляди
четиристотин
шест)

Правно основание:Имотът се
управлява от Професионална
гимназия по селско стопанство
„Дунавска земя” – с. Ковачица
към Министерство на
земеделието и храните.
Правно основание:Имотът се
управлява от Професионална
гимназия по селско стопанство
„Дунавска земя” – с. Ковачица
към Министерство на
земеделието и храните.

Поземлен имот с идентификатор 44238.506.3214 (четири
четири две три осем точка пет нула шест точка три две едно
четири) по кадастралната карта на гр. Лом с площ 2788 (две
хиляди седемстотин осемдесет и осем) кв.м и построена в
него сграда за образование с идентификатор 44238.506.3214.1
(четири четири две три осем точка пет нула шест точка три
две едно четири точка едно) - учебно-производствен корпус
със застроена площ 486 ( четиристотин осемдесет и шест)
122932(сто
кв.м, на един етаж и мазе с площ 130 (сто и тридесет) кв.м,
двадесет и две
конструкция - масивна, построена 1935 г.
хиляди деве)

Правно основание:Имотът се
управлява от Професионална
гимназия по хранене и земеделие
Монтана / Лом / гр.Лом /
„Дмитрий Иванович Менделеев”
Адрес: ул. "Славянска" №
– гр. Лом към Министерство на
148 кв. УПИ:
земеделието и храните.
Правно основание:Имотът се
Имот № 085009 (нула осем пет нула нула девет) в землището
управлява от Професионална
на с. Ковачица, с площ 67340 (шестдесет и седем хиляди
гимназия по селско стопанство
Монтана / Лом / с.Ковачица триста и четиридесет) кв.м.
7818.17(седем
„Дунавска земя” – с. Ковачица
/ Адрес: местността
Начин на трайно ползване: Нива.
хиляди осемстотин към Министерство на
"Мокрешки връх" кв. УПИ: Категория на земята при неполивни условия: четвърта.
и осем)
земеделието и храните.

УПИ ХХХІХ (тридесет и девет) с площ 1200 (хиляда и
двеста) кв.м в стопански двор № 1(едно) по плана на с.
Якимово, представляващ прилежащ терен към
силажовместилище.

3870(три хиляди
осемстотин и
седемд)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ХХХІХ

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Монтана / Георги Дамяново
стопанисването, управлението и
/ с.Дълги дел / Адрес:
Имот № 060016 (нула шест нула нула едно шест) в землището 6879.8(шест
разпореждането с имота се
местността "Коларски дол" на с. Дълги дел с площ 5212 (пет хиляди двеста и дванадесет) хиляди осемстотин извършва от Министъра на
кв. УПИ:
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
седемде)
земеделието и храните.

Заповед № ДС-1429 /
Дата:22.11.2017 г.
ч.- изцяло отписан

Заповед № ДС-1427-/3/ /
Дата:27.10.2016 г.
ч.- изцяло отписан

Заповед № ДС-1426-/2/ /
Дата:30.9.2016 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3807 /
03.05.2016

№ 3806 /
03.05.2016

№ 3808 /
11.05.2016

№ 3809 /
18.05.2016

№ 3811 /
25.05.2016

184

1010

1011

1012

1014

Частна

ПИ с идентификатор 14773.501.117 /едно четири седем седем
три точка пет нула едно точка едно едно седем/ по
кадастралната карта на с. Георги Дамяново, с площ 3577 /три
хиляди петстотин седемдесет и седем/ кв.м, ведно с
построените в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 14773.501.117.1 /едно четири
седем седем три точка пет нула едно точка едно едно седем
точка едно/ - ветеринарна лечебница със застроена площ 87
/осемдесет и седем/ кв.м, етажност - 2 /два/ и мазе от 12
/дванадесет/ кв.м, конструкция - МС, година на построяване 1959 г.
2. Сграда 14773.501.117.2 /едно четири седем седем три точка
пет нула едно точка едно едно седем точка две/ - ветеринарна
лечебница със ЗП- 50 /петдесет/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция
- МС, постр. 1959 г.
3. Сграда 14773.501.117.3 /едно четири седем седем три точка
пет нула едно точка едно едно седем точка три/ - стационар
със ЗП- 109 /сто и девет/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция - МС,
постр. 1959 г.
4. Сграда 14773.501.117.4 /едно четири седем седем три точка
пет нула едно точка едно едно седем точка четири/ селскостопанска сграда /навес/ със ЗП- 134 /сто тридесет и
Правно основание:Имотът се
четири/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция - ПС, постр. 1960 г.
управлява от Българска агенция
5. Сграда 14773.501.117.5 /едно четири седем седем три точка
по безопасност на храните Монтана / Георги Дамяново пет нула едно точка едно едно седем точка пет/ - сграда ГСМ 16704.5(шестнадес Областна дирекция по
/ с.Георги Дамяново / Адрес: със ЗП- 25 /двадесет и пет/ кв.м, 1/един/ ет., конструкция ет хиляди
безопасност на храните гр.
ул. "Първа" кв. УПИ:
МС, постр. 1960 г.
седемстотин)
Монтана.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
местността "Селището" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: кв. 52
УПИ: І-793

Публична

Частна

ПИ с идентификатор 48475.25.299 (четири осем четири седем
пет точка две пет точка две девет девет) по кадастралната
карта на с. Митровци, с площ 5320 (пет хиляди триста и
7022.4(седем
двадесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда - хиляди двадесет и
склад.
два лв)

Незастроен УПИ І-793 (едно - седемстотин деветдесет и три)
с площ 850 (осемстотин и петдесет) кв.м в кв. 52 (петдесет и
две) по плана на с. Бързия.
Имот № 211155 (две едно едно едно пет пет) в землището на
с. Бързия, с площ 33818 (тридесет и три хиляди осемстотин и
осемнадесет) кв.м.
Начин на трайно ползване: Залесена територия.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 21/а, площ - 0,299 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 21/б, площ - 2,942 дка, вид - широколистна
гора;
- отдел/подотдел - 26/а, площ - 14,308 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 26/б, площ - 13,355 дка, вид нелесопригодна площ;
Монтана / Берковица /
- отдел/подотдел - 27/1, площ - 0,005 дка, вид - просека;
с.Бързия / Адрес: местността - отдел/подотдел - 27/г, площ - 2,910 дка, вид - широколистна
"Забанова падина" кв. УПИ: гора.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Широка
поляна" 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 храните.

Правно основание:На основание
2741.3(две хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
седемстотин
управлява от областния
четирид)
управител на област Монтана.

Правно основание:Имотът се
управлява от Висш
3043.6(три хиляди Лесотехнически Университет гр.
четиридесет и три София – Учебно - опитно горско
л)
стопанство "Петрохан".

Поземлен имот с идентификатор 03928.184.15 (нула три девет
две осем точка едно осем четири точка едно пет) по
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 2 (два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За водостопанско,
5.2(пет лв. и
хидромелиоративно съоръжение.
двадесет ст.)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министъра на
земеделието и храните.

№ 3810 /
25.05.2016

№ 3812 /
25.05.2016

№ 3815 /
25.05.2016

№ 3813 /
25.05.2016

№ 3814 /
25.05.2016

№ 3816 /
25.05.2016

№ 3817 /
07.06.2016

№ 3818 /
10.06.2016

№ 3819 /
21.06.2016
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1015

1018

1016

1017

1019

1020

1001

1021

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес:
местността "Широка
поляна" кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.184.11 (нула три девет
две осем точка едно осем четири точка едно едно) по
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 2 (два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За водостопанско,
5.2(пет лв. и
хидромелиоративно съоръжение.
двадесет ст.)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.185.15 (нула три девет
две осем точка едно осем пет точка едно пет) по
Монтана / Берковица /
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 2 (два) кв.м.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
местността "Домуз дъги" кв. Начин на трайно ползване: За водостопанско,
5.2(пет лв. и
УПИ:
хидромелиоративно съоръжение.
двадесет ст.)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.187.11 (нула три девет
две осем точка едно осем седем точка едно едно) по
Монтана / Берковица /
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 2 (два) кв.м.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
местността "Търновити рът" Начин на трайно ползване: За водостопанско,
5.2(пет лв. и
кв. УПИ:
хидромелиоративно съоръжение.
двадесет ст.)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.188.17 (нула три девет
две осем точка едно осем осем точка едно седем) по
Монтана / Берковица /
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 2 (два) кв.м.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
местността "Търновити рът" Начин на трайно ползване: За водостопанско,
5.2(пет лв. и
кв. УПИ:
хидромелиоративно съоръжение.
двадесет ст.)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.188.10 (нула три девет
две осем точка едно осем осем точка едно осем) по
Монтана / Берковица /
кадастралната карта на гр. Берковица с площ 2 (два) кв.м.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
местността "Търновити рът" Начин на трайно ползване: За водостопанско,
5.2(пет лв. и
кв. УПИ:
хидромелиоративно съоръжение.
двадесет ст.)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.189.5 (нула три девет
две осем точка едно осем девет точка пет) по кадастралната
Монтана / Берковица /
карта на гр. Берковица с площ 2 (два) кв.м.
гр.Берковица / Адрес:
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
местността "Блеов чифлик" Начин на трайно ползване: За водостопанско,
кв. УПИ:
хидромелиоративно съоръжение.
430/2102 (четиристотин и тридесет от две хиляди сто и две)
идеални части от ПИ с идентификатор 12961.423.307 (едно
две девет шест едно точка четири две три точка три нула
Монтана / Вършец /
седем) по кадастралната карта на гр. Вършец, целият с площ
гр.Вършец / Адрес: ул.
2102 (две хиляди сто и два) кв.м., представляващ застроен
"Ботуня" кв. УПИ:
терен.

Частна

Имот № 000171 (нула нула нула едно седем едно) в
землището на с. Дълги дел, с площ 11584 (единадесет хиляди
петстотин осемдесет и четири) кв.м, с начин на трайно
ползване: Рибарник, попадащ в:
Правно основание:Имотът е в
- отдел/подотдел 33/2, площ - 10,600 дка, вид - дворно място;
управление на "Северозападно
Монтана / Георги Дамяново - отдел/подотдел 33/а, площ - 0,131 дка, вид - нелесопригодна
държавно предприятие" ДП, ЕИК
/ с.Дълги дел / Адрес:
площ,
15290.9(петнадесет 201617476 - Териториално
местността "Шошеници"
както и построени в имота 6 (шест) бр. басейни с обща площ хиляди двеста и
поделение "Държавно горско
кв. УПИ:
3617 (три хиляди шестстотин и седемнадесет) кв.м.
дев)
стопанство - Говежда".

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

Частна

5.2(пет лв. и
двадесет ст.)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министъра на
земеделието и храните.

5547(пет хиляди
петстотин
четиридес)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Имот № 061011 (нула шест едно нула едно едно) в землището
на с. Бързия, с площ 433 (четиристотин тридесет и три) кв.м, 1053.1(хиляда
представляващ застроен терен.
петдесет и три лв.
Начин на трайно ползване: Др. селищна територия.
и де)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-153-/14/ /
Дата:26.10.2016 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3820 /
21.06.2016

№ 3821 /
22.06.2016

№ 3822 /
24.06.2016

№ 3824 /
19.07.2016

№ 3825 /
28.07.2016

№ 3826 /
28.07.2016

№ 3827 /
16.08.2016
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Имот № 061012 (нула шест едно нула едно две) в землището
на с. Бързия, с площ 352 (триста петдесет и два) кв.м.
Начин на трайно ползване: Др. селищна територия.

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: ул.
"Серафим Георгиев" № 12
кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 12961.424.44 (едно две девет
шест едно точка четири две четири точка четири четири) по
кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 2011 ( две хиляди
и единадесет) кв.м и построени в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 12961.424.44.1 (едно две девет
шест едно точка четири две четири точка четири четири точка
едно) - сграда за образование със застроена площ 257 (двеста
петдесет и седем) кв.м, етажност - 4 (четири), конструкция МсбЖ, година на построяване - 1978 г.
2. Сграда с идентификатор 12961.424.44.2 (едно две девет
шест едно точка четири две четири точка четири четири точка
две) - сграда за образование със застроена площ 235 (двеста
тридесет и пет) кв.м, етажност - 3 (три), конструкция - МсбЖ,
година на построяване - 1978 г.
3. Сграда с идентификатор 12961.424.44.3 (едно две девет
шест едно точка четири две четири точка четири четири точка
три) - сграда за образование със застроена площ 338 (триста
тридесет и осем) кв.м, етажност - 2 (два), конструкция - МЖ,
година на построяване - 1978 г.
4. Сграда с идентификатор 12961.424.44.4 (едно две девет
шест едно точка четири две четири точка четири четири точка
четири) - сграда за енергопроизводство (трафопост) със
569945(петстотин
застроена площ 63 (шестдесет и три) кв.м, етажност - 1
шестдесет и девет
(един), конструкция - МС, година на построяване - 1978 г.
хи)

Правно основание:Имотът е в
управление на Министерство на
образованието и науката –
Регионален инспекторат по
образованието - Монтана на
основание Заповед № РД-1475/12.09.2014 г. на Министъра на
образованието и науката и
предавателно - приемателни
протоколи № 12/25.11.2014 г. и
№ 13/25.11.2014 г.

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: пл. "Свобода" № 8
кв. УПИ:

Сграда с идентификатор 44238.505.1051.2 (четири четири две
три осем точка пет нула пет точка едно нула пет едно точка
две) по кадастралната карта на гр. Лом, представляваща гараж
със застроена площ 75 (седемдесет и пет) кв.м, състоящ се от
две клетки, етажност - 1 (един), масивна конструкция, година
на построяване - 1971 г.
5061.47(пет хиляди
шестдесет и един
лв)

Правно основание:На основание
чл. 387 от Закона за съдебната
власт, имотът е предоставен за
управление на Пленума на
Висшия съдебен съвет - за
нуждите на Районен съд Лом.

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
кв. УПИ:

Имот № 697001 (шест девет седем нула нула едно) в
землището на с. Долна Вереница с площ 2700 (две хиляди и
седемстотин) 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.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Клисурица / Адрес: кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 37304.501.93 (три седем три нула четири
точка пет нула едно точка девет три) по кадастралната карта 1513(хиляда
на с. Клисурица, с площ 788 (седемстотин осемдесет и осем) петстотин и
кв.м, представляващ застроен терен.
тринадесет )

Частна

Монтана / Берковица /
с.Ягодово / Адрес: кв. 21
УПИ: VІ

УПИ VІ (шест) в кв.21 (двадесет и едно) по плана на с.
Ягодово, с площ 600 (шестстотин) кв.м, представляващ
незастроен терен.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 81390.502.705 (осем едно
Монтана / Чипровци /
три девет нула точка пет нула две точка седем нула пет) по
гр.Чипровци / Адрес: ул.
кадастралната карта на гр. Чипровци, с площ 245 (двеста
"Балканска" № 49 кв. УПИ: четиридесет и пет) кв.м, представляващ застроен терен.

Частна

Публична

Публична

Частна

856.1(осемстотин
петдесет и шест
лв.)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

3564(три хиляди
петстотин
шестдесет)

Заповед № ДС-148-/3/ /
Дата:20.1.2017 г.
ч.- изцяло отписан

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
1368(хиляда триста управлява от областния
шестдесет и осем) управител на област Монтана.

Заповед № ДС-151-/1/ /
Дата:13.1.2017 г.
ч.- изцяло отписан

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
616.5(шестстотин и управлява от областния
шестнадесет лв. и) управител на област Монтана.

Заповед № ДС-1432 /
Дата:29.11.2016 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3828 /
18.08.2016

№ 3829 /
18.08.2016

№ 3830 /
19.08.2016

№ 3831 /
19.08.2016

№ 3832 /
09.09.2016

1025

1026

406

1010

1027

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Поземлен имот № 000045 (нула нула нула нула четири пет) в
землището на с. Габровница, с площ 3144,538 дка (три хиляди
сто четиридесет и четири дка петстотин тридесет и осем
кв.м), с начин на трайно ползване: Летище и построени в него
144 броя сгради, както следва:
Сграда 01 – КПП, ЗП 143 (сто четиридесет и три) кв.м, етаж
1, масивна конструкция, построена през 1980 г.
Сграда 03 – арочно укритие, ЗП 371 (триста седемдесет и
един) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 04 – арочно укритие, ЗП 360 (триста и шестдесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена през 1975 г.
Сграда 05 – трафопост, ЗП 42 (четиридесет и два) кв.м, етаж
1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 07 – арочно укритие, ЗП 389 (триста осемдесет и
девет) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 08 – арочно укритие, ЗП 362 (триста шестдесет и два)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 09 – арочно укритие, ЗП 368 (триста шестдесет и
осем) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 10 – арочно укритие, ЗП 370 (триста и седемдесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 11 – арочно укритие, ЗП 360 (триста и шестдесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 12 – арочно укритие, ЗП 357 (триста петдесет и седем)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 13 – арочно укритие, ЗП 364 (триста шестдесет и
четири) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 14 – арочно укритие, ЗП 364 (триста шестдесет и
четири) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 15 – арочно укритие, ЗП 368 (триста шестдесет и
осем) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 16 – арочно укритие, ЗП 340 (триста и четиридесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена през 1975 г.
7.73412e+006(седе Правно основание:Имотът се
Сграда 17 – арочно укритие, ЗП 364 (триста шестдесет и
м милиона
управлява от Министерство на
четири) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г. седемстотин трид) отбраната.

Монтана / Берковица /
с.Бокиловци / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
ПИ № 000025 (нула нула нула нула две пет) в землището на с.
предприятие, образувано на
Бокиловци, с площ 381 (триста осемдесет и един) кв.м.
502.9(петстотин и основание Закона за
Начин на трайно ползване: Др. ЖП територия.
два лв. и деветдес) железопътния транспорт.

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Ширина" кв.
УПИ:

Имот № 086005 (нула осем шест нула нула пет) в землището 839.5(осемстотин
на с. Превала, с площ 583 (петстотин осемдесет и три) кв.м,
тридесет и девет
представляващ прилежащ терен към млекосъбирателен пункт. лв)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и горите.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
местността "Селището" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 48475.25.299 (четири осем четири седем
пет точка две пет точка две девет девет) по кадастралната
карта на с. Митровци, с площ 5320 (пет хиляди триста и
7022.4(седем
двадесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда - хиляди двадесет и
склад.
два лв)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Поплаловица" кв. УПИ:

Частна

Публична

Частна

Имот № 061007 (нула шест едно нула нула седем) в
землището на с. Бързия, с площ 370 (триста и седемдесет)
кв.м, представляващ незастроен терен.

824.1(осемстотин
двадесет и четири
л)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-147-/1/ /
Дата:20.1.2017 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3834 /
20.09.2016

№ 3835 /
20.09.2016

№ 3836 /
20.09.2016

131

131

131

Публична

Правно основание:Със Заповед №
УЗ-00-25/07.02.1994 г. на
Министъра на земеделието на
основание чл. 24, ал. 2 от ЗСПЗЗ
и чл. 47 от ППЗСПЗЗ и съгласно
Заповед № РД-09-332/07.04.2003
ПИ с идентификатор 14773.655.1 (едно четири седем седем
г. на Министъра на
три точка шест пет пет точка едно) по кадастралната карта на
образованието, имотът е
Монтана / Георги Дамяново с. Георги Дамяново, с площ 9776 (девет хиляди седемстотин
предоставен за ползване на
/ с.Георги Дамяново / Адрес: седемдесет и шест) кв.м.
2859.5(две хиляди Професионална гимназия по
местността "Камика" кв.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
осемстотин
селско стопанство "Марко
УПИ:
Начин на трайно ползване: Овощна градина.
петдесет)
Марков" - с. Г. Дамяново.

Публична

Правно основание:Със Заповед №
УЗ-00-25/07.02.1994 г. на
Министъра на земеделието на
основание чл. 24, ал. 2 от ЗСПЗЗ
и чл. 47 от ППЗСПЗЗ и съгласно
Заповед № РД-09-332/07.04.2003
ПИ с идентификатор 14773.387.1 (едно четири седем седем
г. на Министъра на
три точка три осем седем точка едно) по кадастралната карта
образованието, имотът е
Монтана / Георги Дамяново на с. Георги Дамяново, с площ 135363 (сто тридесет и пет
предоставен за ползване на
/ с.Георги Дамяново / Адрес: хиляди триста шестдесет и три) кв.м.
12609.1(дванадесет Професионална гимназия по
местността "Шумак" кв.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
хиляди шестстотин селско стопанство "Марко
УПИ:
Начин на трайно ползване: нива.
и)
Марков" - с. Г. Дамяново.

Публична

Правно основание:Със Заповед №
УЗ-00-25/07.02.1994 г. на
Министъра на земеделието на
основание чл. 24, ал. 2 от ЗСПЗЗ
и чл. 47 от ППЗСПЗЗ и съгласно
Заповед № РД-09-332/07.04.2003
г. на Министъра на
образованието, имотът е
предоставен за ползване на
Професионална гимназия по
758.5(седемстотин селско стопанство "Марко
петдесет и осем лв) Марков" - с. Г. Дамяново.

ПИ с идентификатор 14773.396.18 (едно четири седем седем
три точка три девет шест точка едно осем) по кадастралната
Монтана / Георги Дамяново карта на с. Георги Дамяново, с площ 12214 (дванадесет
/ с.Георги Дамяново / Адрес: хиляди двеста и четиринадесет) кв.м.
местността "Стражо" кв.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
УПИ:
Начин на трайно ползване: Ливада.

№ 3833 /
20.09.2016

№ 3837 /
04.10.2016

№ 3838 /
04.10.2016

№ 3839 /
10.10.2016

131

110

1028

1029

Публична

Частна

ПИ с идентификатор 14773.109.1 (едно четири седем седем
три точка едно нула девет точка едно) по кадастралната карта
на с. Георги Дамяново, с площ 41309 (четиридесет и една
хиляди триста и девет) кв.м и построени в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 14773.109.1.1 (едно четири седем
седем три точка едно нула девет точка едно точка едно) –
учебен корпус и общежитие, със застроена площ 840
(осемстотин и четиридесет) кв.м, етажност – 3 (три) и мазе с
площ 540 (петстотин и четиридесет) кв.м, конструкция –
масивна, година на построяване – 1964 г. (общежитие) и 1975
г. (учебен корпус).
2. Сграда 14773.109.1.2 (едно четири седем седем три точка
едно нула девет точка едно точка две) – столова и кухня със
ЗП 304 (триста и четири) кв.м, 1 ет. и мазе с площ 156 (сто
петдесет и шест) кв.м, масивна, построена 1978 г.
3. Сграда 14773.109.1.3 (едно четири седем седем три точка
едно нула девет точка едно точка три) – парокотелно със ЗП
43 (четиридесет и три) кв.м, 1 ет., масивна, построена 1980 г.
4. Сграда 14773.109.1.4 (едно четири седем седем три точка
едно нула девет точка едно точка четири) – спортна зала–
съблекалня със ЗП 203 (двеста и три) кв.м, 1 ет., метална
конструкция тип „Мархи”, построена 1980 г.
5. Сграда 14773.109.1.5 (едно четири седем седем три точка
едно нула девет точка едно точка пет) – спортна зала със ЗП
978 (деветстотин седемдесет и осем) кв.м, 1 ет., метална
конструкция тип „Мархи”, построена 1988 г.
6. Сграда 14773.109.1.6 (едно четири седем седем три точка
едно нула девет точка едно точка шест) – тоалетна със ЗП 40
(четиридесет) кв.м, 1 ет., масивна, построена 1982 г.
7. Сграда 14773.109.1.7 (едно четири седем седем три точка
едно нула девет точка едно точка седем) – учебни кабинети
Монтана / Георги Дамяново със ЗП 251 (двеста петдесет и един) кв.м, 1 ет., метална
/ с.Георги Дамяново / Адрес: конструкция, построена 1982 г.
546675(петстотин
местността "Над село" кв.
8. Сграда 14773.109.1.8 (едно четири седем седем три точка
четиридесет и шест
УПИ:
едно нула девет точка едно точка осем) – учебни кабинети и х)

Правно основание:Имотът се
управлява от Професионална
гимназия по селско стопанство
"Марко Марков" - с. Георги
Дамяново към Министерство на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-065 / Дата:25.1.2018
г. ч.- изцяло
отписан

ПИ с идентификатор 48475.25.300 (четири осем четири седем
пет точка две пет точка три нула нула) по кадастралната карта
на с. Митровци, с площ 21062 (двадесет и една хиляди
27801.8(двадесет и
шестдесет и два) кв.м, представляващ свободен стопански
седем хиляди
терен.
осемст)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието и храните.

Заповед № ДС-0649 /
Дата:18.12.2018 г.
ч.- изцяло отписан

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
местност "Селището" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Якимово /
с.Якимово / Адрес: кв.
УПИ: ХХХVІІ

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Граф Игнатиев" № 4, ет. 2
кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ХХХVІІ (тридесет и седем) с площ 1192 (хиляда сто
стопанисването, управлението и
деветдесет и два) кв.м в стопански двор № 1(едно) по плана
3844.2(три хиляди разпореждането с имота се
на с. Якимово, представляващ прилежащ терен към
осемстотин
извършва от Министъра на
силажовместилище.
четириде)
земеделието и храните.
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.7.94.1.26
Правно основание:На основание
(четири осем четири осем девет точка седем точка девет
Заповед № ЛС-04четири точка едно точка две шест) по кадастралната карта на
1340/29.09.2015 г. на Миинстъра
гр. Монтана, със застроена площ 422,00 (четиристотин
на правосъдието и чл. 387 от
двадесет и два) кв.м на ІІ-ри етаж от сграда с идентификатор
Закона за съдебната власт,
48489.7.94.1 (четири осем четири осем девет точка седем
имотът е предоставен за
точка девет четири точка едно), монолитна конструкция,
управление на Пленума на
построена 1968 г.
230309(двеста и
Висшия съдебен съвет – за
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
тридесет хиляди
нуждите на Районен съд гр.
административна дейност.
трист)
Монтана.

№ 3840 /
13.10.2016

№ 3841 /
30.11.2016

№ 3842 /
05.12.2016

№ 3843 /
12.12.2016

№ 3844 /
20.12.2016

№ 3845 /
24.01.2017

№ 3846 /
02.02.2017

1030

1031

1032
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Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 3, ет. 2 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.8
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка осем) по кадастралната карта на
гр. Монтана, със застроена площ 13,38 (тринадесет цяло
тридесет и осем стотни) кв.м, на втория етаж от високото
шестетажно тяло на административна сграда с идентификатор
48489.11.454.1 (четири осем четири осем девет точка едно
едно точка четири пет четири точка едно), конструкция –
МсбЖ, построена 1961 г., както и съответните идеални части
от правото на строеж и от общите части на сградата.
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
6237(шест хиляди
административна дейност.
двеста тридесет и )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес: ул.
"Република" кв. УПИ:

3089/3514 (три хиляди осемдесет и девет от три хиляди
петстотин и четиринадесет) идеални части от ПИ с
идентификатор 12961.422.27 (едно две девет шест едно точка
четири две две точка две седем), по кадастралната карта на гр. 31878.5(тридесет и
Вършец, целият с площ 3514 (три хиляди петстотин и
един хиляди
четиринадесет) кв.м, представляващ застроен терен.
осемсто)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: ул.
"Малчика" № 6 кв. 51 УПИ:
VІІ

УПИ VІІ (седем) с площ 496 (четиристотин деветдесет и
шест) кв.м, кв. 51 (петдесет и едно), който е образуван от ПИ 1620.9(хиляда
№ 326 (триста двадесет и шест) по плана на гр. Бойчиновци, шестстотин и
представляващ застроен терен.
двадесет л)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 3, ет. 2 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.9
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка девет) по кадастралната карта на
гр. Монтана, със застроена площ 13,49 (тринадесет цяло
четиридесет и девет стотни) кв.м, представляващ стая № 209
на втория етаж от високото шестетажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.11.454.1
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно), конструкция - МсбЖ, построена 1961
г., както и съответните идеални части от правото на строеж и
от общите части на сградата.
6288.3(шест
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
хиляди двеста
административна дейност.
осемдесет и)

Правно основание:Със Заповед №
213/28.11.2003 г. на областния
управител на област Монтана
имотът е предоставен за
управление на Българска
национална телевизия за нуждите
на кореспондентски пункт на
БНТ - гр. Монтана.

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 3, ет. 2 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.2
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка две) по кадастралната карта на
гр. Монтана, със застроена площ 13,94 (тринадесет цяло
деветдесет и четири стотни) кв.м, представляващ стая № 208
на втория етаж от високото шестетажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.11.454.1
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно), конструкция - МсбЖ, построена 1961
г., както и съответните идеални части от правото на строеж и
от общите части на сградата.
3945.1(три хиляди
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
деветстотин
административна дейност.
четирид)

Правно основание:Със Заповед №
168/02.11.2003 г. на областния
управител на област Монтана
имотът е предоставен за
управление на Българско
национално радио за нуждите на
кореспондентски пункт на БНР гр. Монтана.

Частна

746/5746 (седемстотин четиридесет и шест от пет хиляди
седемстотин четиридесет и шест) идеални части от ПИ с
идентификатор 44238.210.4 (четири четири две три осем
Монтана / Лом / гр.Лом /
точка две едно нула точка четири) по кадастралната карта на
Адрес: местността "Бахчите" гр. Лом, целият с площ 5746 (пет хиляди седемстотин
кв. УПИ:
четиридесет и шест) кв.м., представляващ застроен терен.

Публична

Публична

Частна

Монтана / Вълчедръм /
гр.Вълчедръм / Адрес: кв.
34 УПИ: Х-81

1392/2360 (хиляда триста деветдесет и две от две хиляди
триста и шестдесет) идеални части от УПИ Х-81 (десет за
осемдесет и едно), целият с площ 2360 (две хиляди триста и
шестдесет) кв.м в кв. 34 (тридесет и четири) по плана на гр.
Вълчедръм, представляващ застроен терен.

Правно основание:На основание
3222.72(три хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
двеста двадесет и управлява от областния
д)
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
3782.07(три хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
седемстотин
управлява от областния
осемдес)
управител на област Монтана.

№ 3847 /
14.02.2017

№ 3850 /
01.03.2017

№ 3851 /
01.03.2017

№ 3852 /
01.03.2017

№ 3853 /
01.03.2017

№ 3854 /
01.03.2017

№ 3855 /
01.03.2017

№ 3856 /
01.03.2017

№ 3849 /
01.03.2017
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1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1039

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Монтана / Георги Дамяново
стопанисването, управлението и
/ с.Дълги дел / Адрес:
Имот № 060018 (нула шест нула нула едно осем) в землището 11286.5(единадесет разпореждането с имота се
местнотта "Коларски дол"
на с. Дълги дел, с площ 7371 (седем хиляди триста седемдесет хиляди двеста
извършва от Министъра на
кв. УПИ:
и един) кв.м, представляващ свободен стопански терен.
осемд)
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Монтана /
Имот № 684004 (шест осем четири нула нула четири) с площ
с.Доктор Йосифово / Адрес: 250 (двеста и петдесет) кв.м в землището на с. Доктор
330(триста и
кв. УПИ:
Йосифово, представляващ прилежащ терен към резервоар.
тридесет лв.)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Имот № 684006 (шест осем четири нула нула шест) с площ
Монтана / Монтана /
300 (триста и петдесет) кв.м в землището на с. Доктор
396(триста
с.Доктор Йосифово / Адрес: Йосифово, представляващ прилежащ терен към сграда с друго деветдесет и шест
кв. УПИ:
предназначение.
лв.)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Имот № 684008 (шест осем четири нула нула осем) с площ
Монтана / Монтана /
1209 (хиляда двеста и девет) кв.м в землището на с. Доктор
с.Доктор Йосифово / Адрес: Йосифово, представляващ прилежащ терен към битова
кв. УПИ:
сграда.

1595.9(хиляда
петстотин
деветдесет и )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

661.3(шестстотин
шестдесет и един
лв)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Монтана / Монтана /
Имот № 684010 (шест осем четири нула едно нула) с площ 71
с.Доктор Йосифово / Адрес: (седемдесет и един) кв.м в землището на с. Доктор Йосифово, 93.7(деветдесет и
кв. УПИ:
представляващ прилежащ терен към трафопост.
три лв. и седемде)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 684011 (шест осем четири нула едно едно) с площ
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
2263 (две хиляди двеста шестдесет и три) кв.м в землището на 2987.2(две хиляди разпореждането с имота се
с.Доктор Йосифово / Адрес: с. Доктор Йосифово, представляващ прилежащ терен към
деветстотин
извършва от Министъра на
кв. УПИ:
силажовместилище.
осемдес)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 684013 (шест осем четири нула едно три) с площ
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
1684 (хиляда шестстотин осемдесет и четири) кв.м в
2222.9(две хиляди разпореждането с имота се
с.Доктор Йосифово / Адрес: землището на с. Доктор Йосифово, представляващ прилежащ двеста двадесет и извършва от Министъра на
кв. УПИ:
терен към силажовместилище.
д)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 684003 (шест осем четири нула нула три) с площ
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
16318 (шестнадесет хиляди триста и осемнадесет) кв.м в
21539.8(двадесет и разпореждането с имота се
с.Доктор Йосифово / Адрес: землището на с. Доктор Йосифово, представляващ прилежащ един хиляди
извършва от Министъра на
кв. УПИ:
терен към краварник.
петстот)
земеделието и храните.

Частна

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
Имот № 684009 (шест осем четири нула нула девет) с площ
с.Доктор Йосифово / Адрес: 501 (петстотин и един) кв.м в землището на с. Доктор
кв. УПИ:
Йосифово, представляващ прилежащ терен към навес.

№ 3848 /
01.03.2017

№ 3857 /
17.03.2017

№ 3858 /
17.03.2017

№ 3859 /
30.03.2017

№ 3860 /
30.03.2017

№ 3861 /
30.03.2017

№ 3862 /
06.04.2017

1038
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Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 684002 (шест осем четири нула нула две) с площ
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
5771 (пет хиляди седемстотин седемдесет и един) кв.м в
7617.7(седем
разпореждането с имота се
с.Доктор Йосифово / Адрес: землището на с. Доктор Йосифово, представляващ прилежащ хиляди шестстотин извършва от Министъра на
кв. УПИ:
терен към краварник.
и седе)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 932001 (девет три две нула нула едно) в землището
стопанисването, управлението и
на с. Мадан с площ 4195 (четири хиляди сто деветдесет и пет) 5832.7(пет хиляди разпореждането с имота се
Монтана / Бойчиновци /
кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда с друго
осемстотин
извършва от Министъра на
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: предназначение.
тридесет)
земеделието и горите.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 932002 (девет три две нула нула две) в землището на 17659.5(седемнаде разпореждането с имота се
Монтана / Бойчиновци /
с. Мадан с площ 12701 (дванадесет хиляди седемстотин и
сет хиляди
извършва от Министъра на
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: един) кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
шестстотин)
земеделието и горите.
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.1.3
(четири осем четири осем девет точка едно едно точка четири
пет четири точка едно точка три) по кадастралната карта на
гр. Монтана, със застроена площ 148,71 (сто четиридесет и
осем цяло седемдесет и една стотни) кв.м, представляващ
Правно основание:На основание
четири броя помещения и санитарен възел на втория етаж от
Заповед № 175/17.10.2003 г. на
високото шестетажно тяло на административна сграда с
областния управител на област
идентификатор 48489.11.454.1 (четири осем четири осем
Монтана и §36 от ПЗР на ЗИД на
девет точка едно едно точка четири пет четири точка едно),
ДОПК, имотът е предоставен за
конструкция - МсбЖ, построена 1961 г., както и съответните
управление на Национална
идеални части от правото на строеж и от общите части на
агенция за приходите за нуждите
сградата.
81293.2(осемдесет на офис Монтана при
Предназначение на самостоятелния обек: За делова и
и една хиляди
Териториална дирекция на НАП
административна дейност.
двеста)
Велико Търново.

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: пл.
"Жеравица" № 3, ет. 2 кв.
УПИ:

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000345 (нула нула нула три четири пет) в
стопанисването, управлението и
Монтана / Вълчедръм /
землището на с. Септемврийци, с площ 1554 (хиляда
2983.68(две хиляди разпореждането с имота се
с.Септемврийци / Адрес: кв. петстотин петдесет и четири) кв.м, представляващ прилежащ деветстотин
извършва от Министъра на
УПИ:
терен към ремонтна работилница.
осемдес)
земеделието и храните.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
10811.5(десет
разпореждането с имота се
хиляди осемстотин извършва от Министъра на
и един)
земеделието и храните.

Частна

Имот № 000347 (нула нула нула три четири седем) в
Монтана / Вълчедръм /
землището на с. Септемврийци, с площ 5631 (пет хиляди
с.Септемврийци / Адрес: кв. шестстотин тридесет и един) кв.м, представляващ свободен
УПИ:
стопански терен.

Монтана / Монтана /
с.Горно Церовене / Адрес:
местността "Каманяка" кв.
УПИ:

Имот № 000547 (нула нула нула пет четири седем) в
землището на с. Горно Церовене, с площ 9704 (девет хиляди
седемстотин и четири) кв.м, представляващ стопански двор пасище с храсти.

557.98(петстотин
петдесет и седем
лв.)

Правно основание:На основание
§12а, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието и храните.

№ 3863 /
18.04.2017

№ 3864 /
04.05.2017

1053

1054

Публична

Частна

І. Част от четириетажно тяло на масивна - монолитна
административна сграда с идентификатор 48489.6.150.4
(четири осем четири осем девет точка шест точка едно пет
нула точка четири), както следва:
1. Самостоятелен обект 48489.6.150.4.3 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно пет нула точка четири точка
три) представляващ трети етаж със застроена площ 333,50
(триста тридесет и три цяло и петдесет стотни) кв.м, с
предназначение: за делова и административна дейност, ведно
с 27,50% (двадесет и седем цяло и петдесет стотни процента)
идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терен, собственост на "Информационно
обслужване" АД гр. София
2. Самостоятелен обект 48489.6.150.4.4 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно пет нула точка четири точка
четири) представляващ четвърти етаж със застроена площ
333,50 (триста тридесет и три цяло и петдесет стотни) кв.м, с
предназначение: за делова и административна дейност, ведно
с 27,50% (двадесет и седем цяло и петдесет стотни процента)
идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терен, собственост на "Информационно
обслужване" АД гр. София
ІІ. Част от едноетажна сграда с идентификатор 48489.6.150.1
(четири осем четири осем девет точка шест точка едно пет
нула точка едно), сглобяема метална конструкция, както
следва:
1. Самостоятелен обект 48489.6.150.1.4 (четири осем четири
осем девет точка шест точка едно пет нула точка едно точка
четири) представляващ гаражна клетка със застроена площ
19,25 (деветнадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м
2. Самостоятелен обект 48489.6.150.1.5 (четири осем четири
Монтана / Монтана /
осем девет точка шест точка едно пет нула точка едно точка
гр.Монтана / Адрес: ул.
пет) представляващ гаражна клетка със застроена площ 19,25 225177(двеста
"Никола Вапцаров" № 2 кв. (деветнадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м
двадесет и пет
УПИ:
3. Самостоятелен обект 48489.6.150.1.13 (четири осем четири хиляди с)

Монтана / Вършец /
гр.Вършец / Адрес:
местността "Обреща" кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 12961.411.107 (едно две
девет шест едно точка четири едно едно точка едно нула
седем) по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 11382
(единадесет хиляди триста осемдесет и два) кв.м, трайно
предназначение на територията: горска, начин на трайно
ползване: друг вид дървопроизводителна гора, както и
построената в имота едноетажна масивна сграда с
идентификатор 12961.411.107.1 (едно две девет шест едно
точка четири едно едно точка едно нула седем точка едно) –
горски кантон със застроена площ 135 (сто тридесет и пет)
кв.м.

6781.2(шест
хиляди
седемстотин
осемде)

Правно основание:На основание
Разпореждане на МС №№
53/11.05.1992 г. и 132/15.12.1993
г., съвместна Заповед №
56/24.02.1995 г. на МФ, МП, и
НСИ и чл. 1 от ПМС №
272/08.10.2015 г., имотът се
управлява от Национален
статистически институт за
нуждите на Териториално
статистическо бюро Северозапад
с ЕИК 0006951460123 – отдел
„Статистически изследвания Монтана”.

Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие Териториално поделение
"Държавно горско стопанство Берковица", гр. Берковица.

№ 3868 /
05.05.2017

№ 3865 /
05.05.2017

№ 3866 /
05.05.2017

№ 3867 /
05.05.2017

№ 3869 /
22.05.2017

№ 3870 /
15.06.2017

1057

1055

1056

1056

1058

1059

Публична

Поземлен имот № 118001 (едно едно осем нула нула едно) с
площ 2334718 (два милиона триста тридесет и четири хиляди
седемстотин и осемнадесет) кв.м в землището на с. Бързия,
представляващ горска територия.
Начин на трайно ползване: Залесено пасище.
Имотът попада в:
- отдел/подотдел - 120/ж, площ - 11,262 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 121/1, площ - 10,246 дка, вид нелесопригодна голина;
- отдел/подотдел - 121/2, площ - 19,933 дка, вид нелесопригодна голина;
- отдел/подотдел - 121/ж, площ – 1,317 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 121/з, площ – 1,364 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 121/к, площ – 4,360 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 125/е, площ – 19,813 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 126/д, площ – 10,384 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 127/б, площ – 8,644 дка, вид – голина;
- отдел/подотдел - 127/е, площ – 5,040 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 136/1, площ – 0,009 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 138/1, площ – 74,936 дка, вид - поляна;
- отдел/подотдел - 138/в, площ – 0,067 дка, вид широколистна гора;
- отдел/подотдел - 138/г, площ – 8,332 дка, вид широколистна гора;
Правно основание:Имотът се
- отдел/подотдел - 139/1, площ – 226,204 дка, вид - поляна;
управлява от Висш
Монтана / Берковица /
- отдел/подотдел - 139/в, площ – 7,981 дка, вид 63504.3(шестдесет Лесотехнически Университет гр.
с.Бързия / Адрес: местността широколистна гора;
и три хиляди
София – Учебно - опитно горско
"Козница" кв. УПИ:
- отдел/подотдел - 140/1, площ - 432,922 дка, вид - грохот;
петстот)
стопанство "Петрохан".

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Мартиново / Адрес: кв. 42
УПИ: ІІ-94
Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес:
местността "Дудако" кв.
УПИ:

УПИ ІІ-94 (две за деветдесет и четири) с площ 1897 (хиляда
осемстотин деветдесет и седем) кв.м в кв. 42 (четиридесет и
две) по плана на с. Мартиново, представляващ застроен терен.
Имот № 000155 (нула нула нула едно пет пет) в землището на
с. Мездрея, с площ 6811(шест хиляди осемстотин и
единадесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към три бр.
рибарници.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Мездрея / Адрес:
местността "Дудако" кв.
УПИ:

Имот № 000156 (нула нула нула едно пет шест) в землището
на с. Мездрея, с площ 5657 (пет хиляди шестстотин петдесет
и седем) кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда с
друго предназначение и два бр. рибарници.

Частна

Публична

Частна

Сграда трафопост с идентификатор 44238.507.76.17 (четири
четири две три осем точка пет нула седем точка седем шест
Монтана / Лом / гр.Лом /
точка едно седем) по кадастралната карта на гр. Лом, със
Адрес: Промишлена зона кв. застроена площ 30 (тридесет) кв.м, етажност - 1 (един),
УПИ:
конструкция - масивна, година на построяване - 1973 г.

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

4325.2(четири
хиляди триста
двадесет )

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Заповед № ДС-1511-/15/ /
Дата:12.12.2017 г.
ч.- изцяло отписан

12259.8(дванадесет Правно основание:Имотът се
хиляди двеста
управлява от министъра на
петде)
земеделието и храните.

10182.6(десет
хиляди сто
осемдесет и д)

Правно основание:Имотът се
управлява от министъра на
земеделието и храните.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
2046.34(две хиляди предприятие, образувано на
четиридесет и шест основание Закона за
)
железопътния транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 111013 (едно едно едно нула едно три) в землището
разпореждането с имота се
на с. Василовци, с площ 1147 (хиляда сто четиридесет и седем 2202.24(две хиляди извършва от министъра на
кв.м, представляващ свободен стопански терен.
двеста и два лв. и ) земеделието, храните и горите.

Заповед № ДС-0611 / Дата:5.3.2019
г. ч.- изцяло
отписан

№ 3871 /
15.06.2017

№ 3872 /
15.06.2017

№ 3874 /
15.06.2017

№ 3873 /
15.06.2017

№ 3875 /
15.06.2017

№ 3877 /
16.06.2017

1060

1061

1063

1062

1064

1065

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 111015 (едно едно едно нула едно пет) в землището 7964.16(седем
разпореждането с имота се
на с. Василовци, с площ 4148 (четири хиляди сто четиридесет хиляди
извършва от министъра на
и осем) кв.м, представляващ свободен стопански терен.
деветстотин шестд) земеделието, храните и горите.

Заповед № ДС-0612 / Дата:5.3.2019
г. ч.- изцяло
отписан

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Имот № 111016 (едно едно едно нула едно шест) в землището
на с. Василовци, с площ 7934 (седем хиляди деветстотин
549.83(петстотин
тридесет и четири) кв.м, представляващ стопански двор четиридесет и
пасище, мера.
девет )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Заповед № ДС-066 / Дата:20.2.2019
г. ч.- изцяло
отписан

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 111018 (едно едно едно нула едно осем) в землището
стопанисването, управлението и
на с. Василовци, с площ 17923 (седемнадесет хиляди
3161.62(три хиляди разпореждането с имота се
деветстотин двадесет и три) кв.м, представляващ стопански
сто шестдесет и
извършва от министъра на
двор - нива.
еди)
земеделието, храните и горите.

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

7391.06(седем
хиляди триста
деветдесет)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

642.1(шестстотин
четиридесет и два
л)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Имот № 111017 (едно едно едно нула едно седем) в
землището на с. Василовци, с площ 38256 (тридесет и осем
хиляди двеста петдесет и шест) кв.м, представляващ
стопански двор - нива.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Имот № 111019 (едно едно едно нула едно девет) в
землището на с. Василовци, с площ 3640 (три хиляди
шестстотин и четиридесет) кв.м, представляващ стопански
двор - нива.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Поземлен имот № 000999 (нула нула нула девет девет девет) в
землището на с. Габровница, с площ 468,573 дка
995624(деветстоти Правно основание:Имотът се
(четиристотин шестдесет и осем дка петстотин седемдесет и н деветдесет и пет управлява от Министерство на
три кв.м), с начин на трайно ползване: Летище.
х)
отбраната.

Заповед № ДС-067 / Дата:20.2.2019
г. ч.- изцяло
отписан

№ 3876 /
16.06.2017

№ 3878 /
19.06.2017

№ 3879 /
05.07.2017

1025

156

1066

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Поземлен имот № 000999 (нула нула нула девет девет осем) в
землището на с. Габровница, с площ 2675,966 дка (две хиляди
шестстотин седемдесет и пет дка деветстотин шестдесет и
шест кв.м), с начин на трайно ползване: Летище и построени
в него 144 броя сгради, както следва:
Сграда 01 – КПП, ЗП 143 (сто четиридесет и три) кв.м, етаж
1, масивна конструкция, построена през 1980 г.
Сграда 02 – арочно укритие, ЗП 371 (триста седемдесет и
един) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 03 – арочно укритие, ЗП 360 (триста и шестдесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена през 1975 г.
Сграда 04 – трафопост, ЗП 42 (четиридесет и два) кв.м, етаж
1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 05 – арочно укритие, ЗП 389 (триста осемдесет и
девет) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 06 – арочно укритие, ЗП 362 (триста шестдесет и два)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 07 – арочно укритие, ЗП 368 (триста шестдесет и
осем) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 08 – арочно укритие, ЗП 370 (триста и седемдесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 09 – арочно укритие, ЗП 360 (триста и шестдесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 10 – арочно укритие, ЗП 357 (триста петдесет и седем)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 11 – арочно укритие, ЗП 364 (триста шестдесет и
четири) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 12 – арочно укритие, ЗП 364 (триста шестдесет и
четири) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 13 – арочно укритие, ЗП 368 (триста шестдесет и
осем) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 14 – арочно укритие, ЗП 340 (триста и четиридесет)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена през 1975 г.
6.73401e+006(шест Правно основание:Имотът се
Сграда 15 – арочно укритие, ЗП 364 (триста шестдесет и
милиона
управлява от Министерство на
четири) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г. седемстотин триде) отбраната.

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността "Над
долапа" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 44238.202.9 (четири четири две три осем
стопанисването, управлението и
точка две нула две точка девет) по кадастралната карта на гр. 2268(две хиляди
разпореждането с имота се
Лом, с площ 700 (седемстотин) кв.м, представляващ свободен двеста шестдесет и извършва от Министъра на
стопански терен.
)
земеделието, храните и горите.

Частна

340/1080 (триста и четиридесет от хиляда и осемдесет)
идеални части от ПИ № 172 (сто седемдесет две), целият с
Монтана / Вълчедръм /
площ 1080 (хиляда и осемдесет) кв.м, за който е отреден УПИ
гр.Вълчедръм / Адрес: ул.
VІ (шест) с неприложена улична и приложена дворищна
"Белмекен" № 1 кв. 13 УПИ: регулация, в кв. 13 (тринадесет) по плана на гр. Вълчедръм,
1111.77(хиляда сто
VІ
представляващ застроен терен.
и единадесет лв. и )

Частна

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

№ 3880 /
25.09.2017

№ 3881 /
27.09.2017

№ 3882 /
29.09.2017

№ 3884 /
09.10.2017

№ 3883 /
09.10.2017

№ 3885 /
17.10.2017

1067

1068

1069

1071

1070

1072

Частна

ПИ № 501.505 (пет нула едно точка пет нула пет) с площ
15936 (петнадесет хиляди деветстотин тридесет и шест) кв.м,
за който е образуван УПИ І в кв. 74 (седемдесет и четири) по
действащия регулационен план на с. Долно Озирово и
построени в него сгради:
1. Сграда № 1 - склад със застроена площ 731 (седемстотин
тридесет и един) кв.м, на 1 (един) етаж, конструкция метална, година на построяване - 1980 г.
2. Сграда № 2 - работилница със ЗП - 266 (двеста шестдесет и
шест) кв.м, на 1 (един) етаж, конструкция - паянтова, година
на построяване - 1980 г.
3. Сграда № 3 - склад със ЗП - 347 (триста четиридесет и
седем) кв.м, на 1 (един) етаж, конструкция - масивна, година
на построяване - 1980 г.
4. Сграда № 5 - работилница със ЗП - 34 (тридесет и четири)
кв.м, на 1 (един) етаж, конструкция - полумасивна, година на
построяване - 1980 г.
5. Сграда № 7 - склад със ЗП - 455 (четиристотин петдесет и
пет) кв.м, на 1 (един) етаж, конструкция - метална, година на
построяване - 1980 г.
6. Сграда № 8 - тоалетна със ЗП - 5 (пет) кв.м, на 1 (един)
етаж, конструкция - масивна, година на построяване - 1980 г.
Монтана / Вършец / с.Долно 7. Сграда № 9 - склад със ЗП - 22 (двадесет и два) кв.м, на 1
50834.3(петдесет Правно основание:Имотът е в
Озирово / Адрес: ул. "Трета" (един) етаж, конструкция - масивна, година на построяване - хиляди осемстотин управление на Министерство на
кв. 74 УПИ: І
1980 г.
три)
отбраната.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Частна

Частна

Частна

Публична

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
местността "Селището" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 48475.25.312 (четири осем четири седем
пет точка две пет точка три едно две) по кадастралната карта 1729.2(хиляда
на с. Митровци, с площ 1310 (хиляда триста и десет) кв.м,
седемстотин
представляващ прилежащ терен към склад.
двадесет и )

Монтана / Чипровци /
с.Митровци / Адрес:
местност "Селището" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 48475.25.313 (четири осем четири седем
стопанисването, управлението и
пет точка две пет точка три едно три) по кадастралната карта 5293.2(пет хиляди разпореждането с имота се
на с. Митровци, с площ 4010 (четири хиляди и десет) кв.м, с двеста деветдесет извършва от министъра на
начин на трайно ползване: За стопански двор.
и)
земеделието, храните и горите.

Имот № 111050 (едно едно едно нула пет нула) в землището
на с. Василовци, с площ 28982 (двадесет и осем хиляди
деветстотин осемдесет и два) кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
55645.4(петдесет и разпореждането с имота се
пет хиляди
извършва от министъра на
шестстот)
земеделието, храните и горите.

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Имот № 111051 (едно едно едно нула пет едно) в землището
на с. Василовци, с площ 250 (двеста и петдесет) 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, храните и горите.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Граф Игнатиев" № 1 кв.
УПИ:

Съдебна палата:
Сграда с идентификатор 48489.7.518.4 (четири осем четири
осем девет точка седем точка пет едно осем точка четири) по
кадастралната карта на гр. Монтана, със застроена площ 609
Правно основание:На основание
(шестотин и девет) кв.м, РЗП - 2373 (две хиляди триста
чл. 387 от Закона за съдебната
седемдесет и три) кв.м, етажност - 4 (четири) ет., монолитна 1.37278e+006(един власт, имотът е предоставен за
конструкция, година на построяване - 1969 г.
милион триста
управление на Пленума на
Предназначение: Административна, делова сграда.
седемдесет )
Висшия съдебен съвет.

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

480(четиристотин
и осемдесет лв.)

Акт № 3894 /
Дата: 9.2.2018 г.
ч.<BR>

Заповед № ДС-0627 /
Дата:22.6.2018 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3887 /
20.10.2017

№ 3886 /
20.10.2017

№ 3888 /
02.11.2017

№ 3889 /
09.11.2017

№ 3890 /
09.11.2017

№ 3891 /
06.12.2017

№ 3892 /
21.12.2017

1073

811

1074

1075

1076

1077

1078

Поземлен имот с идентификатор 06570.500.6 (нула шест пет
седем нула точка пет нула нула точка шест) по ККР на гр.
Брусарци, с площ 1476 (хиляда четиристотин седемдесет и
шест) кв.м, с НТП: За друг поземлен имот за движение и
транспорт, както и построена в него сграда с идентификатор
06570.500.6.1 (нула шест пет седем нула точка пет нула нула
точка шест точка едно) със застроена площ 275 (двеста
седемдесет и пет) кв.м, предназначение: жилищна сграда многофамилна, етажност - 1 (един), конструкция - масивна,
година на построяване - 1942 г.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Национална
компания "Железопътна
инфраструктура" – държавно
предприятие, образувано на
13681.9(тринадесет основание Закона за
хиляди шестстотин железопътния транспорт,
о)
БУЛСТАТ 130823243.

Публична

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

Частна

Поземлен имот 48489.29.30 (четири осем четири осем девет
точка две девет точка три нула) по кадастралната карта на гр.
Монтана, с площ 15840 (петнадесет хиляди осемстотин и
четиридесет) кв.м и и построената в имота сграда учебна
работилница (автосервиз) с идентификатор 48489.29.30.1
(четири осем четири осем девет точка две девет точка три
нула точка едно) - незавършено строителство, изградена в
Монтана / Монтана /
груб строеж, със застроена площ 1064 (хиляда шестдесет и
523773(петстотин
гр.Монтана / Адрес: ул.
четири) кв.м, етажност - 1, конструкция - масивна
двадесет и три
"Макгахан" № 14 кв. УПИ: стоманобетонова.
хиляд)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Публична

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.511.603.1.10
(нула три девет две осем точка пет едно едно точка шест нула
три точка едно точка десет) по кадастралната карта на град
Берковица, състоящ се от стаи №№ 301, 302, 303, 304, 320 и
две сервизни помещения, с обща площ 159,73 (сто петдесет и
девет цяло и седемдесет и три стотни) кв.м, ведно със
съответните идеални части от правото на строеж и от общите
части на административна сграда с идентификатор
03928.511.603.1 (нула три девет две осем точка пет едно едно
Монтана / Берковица /
точка шест нула три точка едно), монолитна конструкция,
гр.Берковица / Адрес: пл.
построена 1971 г.
32932.2(тридесет и
"Йордан Радичков" № 4, ет. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
две хиляди
4 кв. УПИ:
административна дейност.
деветсто)

Правно основание:На основание
чл. 387 от Закона за съдебната
власт, имотът е предоставен за
управление на Пленума на
Висшия съдебен съвет – за
нуждите на Районна прокуратура Берковица.

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Мокреш / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Вълчедръм /
с.Мокреш / Адрес: кв.
УПИ:

Имот № 500502 (пет нула нула пет нула две) в землището на
с. Мокреш, с площ 2589 (две хиляди петстотин осемдесет и
4970.88(четири
девет) кв.м, представляващ прилежащ терен към склад за
хиляди
зърнени храни.
деветстотин и се)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Имот № 500503 (пет нула нула пет нула три) в землището на
с. Мокреш, с площ 4284 (четири хиляди двеста осемдесет и
8225.28(осем
четири) кв.м, представляващ прилежащ терен към бетонова
хиляди двеста
площадка.
двадесет и )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Поземлен имот № 224066 (две две четири нула шест шест) с
площ 262 (двеста шестдесет и два) кв.м в землището на с.
Монтана / Чипровци /
Горна Лука, представляващ горска територия.
с.Горна Лука / Адрес:
Начин на трайно ползване: Широколистна гора.
местността "Шибие" кв.
Имотът попада в отдел/подотдел - 120/з, площ - 0,262 дка, вид
УПИ:
– широколистна гора.
Поземлен имот № 000535 (нула нула нула пет три пет) с площ
285 (двеста осемдесет и пет) кв.м в землището на с.
Главановци с ЕКАТТЕ 14965, община Георги Дамяново,
Монтана / Георги Дамяново представляващ застроен терен.
/ с.Главановци / Адрес: кв. 183 (сто осемдет и три) кв.м от имота попадат в отдел 203
УПИ:
(двеста и три), подотдел д1 - иглолистна гора.

34.7(тридесет и
четири лв. и
седемд)

Правно основание:Имотът е в
управление на Северозападно
държавно предприятие Териториално поделение
Държавно горско стопанство
"Чипровци" град Чипровци.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
416.3(четиристоти държавната собственост, имотът
н шестнадесет лв. се управлява от областния
и)
управител на област Монтана

№ 3895 /
26.02.2018

№ 3896 /
02.03.2018

№ 3898 /
13.03.2018

№ 3897 /
13.03.2018

№ 3899 /
14.03.2018

№ 3900 /
14.03.2018

1079

816

744

949

778

779

Частна

Публична

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 6 кв.
УПИ:

4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.87 (четири осем четири осем девет точка шест точка
Правно основание:На основание
осем седем) по кадастралната карта на гр. Монтана, целият с 69698.3(шестдесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
площ 11803 (единадесет хиляди осемстотин и три) кв.м,
и девет хиляди
управлява от областния
представляващ застроен терен.
шестс)
управител на област Монтана.

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.7 (четири
осем четири осем девет точка осем точка три едно точка едно
точка седем) по кадастралната карта на гр. Монтана, със
застроена площ 474,80 (четиристотин седемдесет и четири,
цяло и осемдесет стотни) кв.м, състоящ се от 18 (осемнадесет)
бр. помещения, на третия етаж от ниското триетажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.1
(четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно), конструкция - МсбЖ, както и съответните
Монтана / Монтана /
идеални части от общите части на административната сграда.
гр.Монтана / Адрес: кв.
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
УПИ:
административна дейност.
Поземлен имот с идентификатор 05654.500.762 (нула пет
шест пет четири точка пет нула нула точка седем шест две) по
Монтана / Берковица /
кадастралната карта на с. Боровци, с площ 5808 (пет хиляди
с.Боровци / Адрес: ул.
осемстотин и осем) кв.м.
"Александър Стамболийски" Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
№ 46 кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За складова база.
Поземлен имот с идентификатор 05236.553.77 (нула пет две
три шест точка пет пет три точка седем седем) по
кадастралната карта на гр. Бойчиновци, с площ 24745
(двадесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и пет)
Монтана / Бойчиновци /
кв.м.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
УПИ:
Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.

249615(двеста
четиридесет и
девет хил)

Правно основание:Имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана
съгласно Решение № 471 от
23.09.1995 г. на Министерския
съвет.

11012(единадесет
хиляди и
дванадесет)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост имотът е
в управление на областния
управител на област Монтана.

90443(деветдесет
хиляди
четиристотин)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
„Николаевска”, бл. 23 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21
(нула три девет две осем точка пет едно две точка пет девет
едно точка едно точка две едно) по кадастралната карта на гр.
Берковица, със застроена площ 50,20 (петдесет цяло и
двадесет стотни) кв.м, представляващ 3 бр. помещения със
застроена площ съответно 16,50 (шестнадесет цяло и петдесет
стотни) кв.м, 22,30 (двадесет и две, цяло и тридесет стотни)
кв.м и 11,40 (единадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м,
ведно с 46% (четиридесет и шест процента) идеални части от
входното антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ
27,00 (дваде-сет и седем) кв.м, както и съответните идеални
части от общите части на пететажна масивна жилищна сграда
с идентификатор 03928.512.591.1 (нула три девет две осем
точка пет едно две точка пет девет едно точка едно),
9020.6(девет
построена 1969 г.
хиляди и двадесет
Предназначение на самостоятелния обект: За офис.
лв. и )

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
„Николаевска”, бл. 23 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.19
(нула три девет две осем точка пет едно две точка пет девет
едно точка едно точка едно девет) по кадастралната карта на
Правно основание:На основание
гр. Берковица, със застроена площ 58,90 (петдесет и осем
Заповед № ДС-18-4цяло и деветдесет стотни) кв.м и 54% (петдесет и четири
(5)/09.06.2017 г. на областния
процента) идеални части от входното антре, коридора и
управител на област Монтана и
тоалетната, трите с обща площ 27,00 (двадесет и седем) кв.м,
Протокол за предаване и
както и съответните идеални части от общите части на
приемане на имот – частна
пететажна масивна жилищна сграда с идентификатор
държавна собственост от
03928.512.591.1 (нула три девет две осем точка пет едно две 14817.5(четиринад 27.06.2017 г., имотът се
точка пет девет едно точка едно), построена 1969 г.
есет хиляди
управлява областния управител
Предназначение на самостоятелния обект: За офис.
осемстоти)
на област Монтана.

Правно основание:На основание
Заповед № ДС-18-4(3)/09.06.2017 г. на областния
управител на област Монтана и
Протокол за предаване и
приемане на имот – частна
държавна собственост от
27.06.2017 г., имотът се
управлява областния управител
на област Монтана.

№ 3901 /
20.03.2018

№ 3902 /
03.04.2018

№ 3903 /
10.04.2018

№ 3904 /
11.04.2018

№ 3905 /
13.04.2018

№ 3906 /
27.04.2018

№ 3908 /
02.05.2018

184

70

1080

1032

1081

1050

1082

Частна

Частна

Частна

Частна

Поземлен имот с идентификатор 05236.216.40 (нула пет две
три шест точка две едно шест точка четири нула) по
кадастралната карта на гр. Бойчиновци, с площ 2970 (две
хиляди деветстотин и седемдесет) кв.м и построени в него
сгради:
1. Ветеринарна лечебница - масивна сграда, построена 1968
г., състояща се от двуетажно тяло с идентификатор
05236.216.40.1 (нула пет две три шест точка две едно шест
точка четири нула точка едно) със застроена площ 78
(седемдесет и осем) кв.м, едноетажно тяло с идентификатор
05236.216.40.2 (нула пет две три шест точка две едно шест
точка четири нула точка две) със застроена площ 74
(седемдесет и четири) кв.м и подземен етаж със застроена
Правно основание:Имотът се
площ 60 (шестдесет) кв.м;
управлява от Българска агенция
2. Склад - едноетажна сграда с идентификатор 05236.216.40.3
по безопасност на храните Монтана / Бойчиновци /
(нула пет две три шест точка две едно шест точка четири нула 16397.7(шестнадес Областна дирекция по
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. точка три) със застроена площ 68 (шестдесет и осем) кв.м,
ет хиляди триста
безопасност на храните гр.
УПИ:
построена 1970 г.
деве)
Монтана.

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: ул.
"Малчика" № 6, ет. 1 кв.
УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 05236.552.326.1.1
(нула пет две три шест точка пет пет две точка три две шест
точка едно точка едно) със застроена площ 109 (сто и девет)
кв.м, по кадастралната карта на гр. Бойчиновци,
представляващ първи етаж от двуетажна масивна сграда,
построена 1950 г. с идентификатор 05236.552.326.1 (нула пет
две три шест точка пет пет две точка три две шест точка
3636.7(три хиляди
едно), както и съответните идеални части от общите части на шестстотин
сградата и от правото на строеж върху държавен терен.
тридесет)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
6008.4(шест
разпореждането с имота се
хиляди и осем лв. и извършва от министъра на
четир)
земеделието, храните и горите.

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес:
месността "Грамаге" кв.
УПИ:

Имот № 904002 (девет нула четири нула нула две) в
землището на с. Гаганица, с площ 3338 (три хиляди триста
тридесет и осем) кв.м, представляващ свободен стопански
терен.

Монтана / Бойчиновци /
гр.Бойчиновци / Адрес: ул.
"Малчика" № 6 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 05236.552.326 (нула пет две
три шест точка пет пет две точка три две шест) по
кадастралната карта на гр. Бойчиновци, с площ 529
2161(две хиляди
(петстотин двадесет и девет) кв.м, представляващ застроен
сто шестдесет и
терен.
еди)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
държавната собственост имотът
се управлява от областния
управител на област Монтана.

Сграда с идентификатор 48489.5.105.1 (четири осем четири
осем девет точка пет точка едно нула пет точка едно) по
кадастралната карта на гр. Монтана, със застроена площ 11
кв.м, етажност - 1 (един), конструкция - масивна, година на
построяване - 1980 г., предназначение: Сграда за
енергопроизводство.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Държавно
предприятие "Национална
компания Железопътна
инфраструктура", ЕИК
130823243.

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Индустриална" кв. УПИ:

Частна

ПИ с идентификатор 16184.119.345 (едно шест едно осем
четири точка едно едно девет точка три четири пет) по
Монтана / Вълчедръм /
кадастралната карта на с. Септемврийци, с площ 1554 (хиляда 2983.68(две хиляди
с.Септемврийци / Адрес: кв. петстотин петдесет и четири) кв.м, представляващ прилежащ деветстотин
УПИ:
терен към ремонтна работилница.
осемдес)

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Железна / Адрес: в
местността "Велин дел" кв.
УПИ:

Поземлен имот № 000115 (нула,нула,нула,едно, едно, пет) с
площ 1 902 (хиляда деветстотин и два) кв.м, находящ се в
местността "Велин дел", землище с. Железна, община
Чипровци, представляващ застроен терен.

1277.5(хиляда
двеста седемдесет
и сед)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от Закона за
2510.6(две хиляди държавната собственост, имотът
петстотин и десет се управлява от областния
л)
управител на област Монтана

Заповед № ДС-0639 /
Дата:8.10.2018 г.
ч.- изцяло отписан

№ 3907 /
02.05.2018

№ 3910 /
02.05.2018

№ 3909 /
02.05.2018

№ 3911 /
15.05.2018

№ 3912 /
18.05.2018

№ 3914 /
31.05.2018

1051

1084

1083

1085

925

889

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Публична

ПИ с идентификатор 16184.119.347 (едно шест едно осем
четири точка едно едно девет точка три четири седем) по
Монтана / Вълчедръм /
кадастралната карта на с. Септемврийци, с площ 5632 (пет
с.Септемврийци / Адрес: кв. хиляди шестстотин тридесет и два) кв.м, представляващ
УПИ:
свободен стопански терен.

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

ПИ с идентификатор 12543.922.14 (едно две пет четири три
точка девет две две точка едно четири) по кадастралната
карта на гр. Вълчедръм, с площ 1105 (хиляда сто и пет) кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
10813.4(десет
разпореждането с имота се
хиляди осемстотин извършва от Министъра на
и трин)
земеделието, храните и горите.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2121.6(две хиляди разпореждането с имота се
сто двадесет и
извършва от Министъра на
един)
земеделието, храните и горите.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

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

ПИ с идентификатор 12543.922.12 (едно две пет четири три
точка девет две две точка едно две) по кадастралната карта на 393.6(триста
гр. Вълчедръм, с площ 205 (двеста и пет) кв.м, представляващ деветдесет и три
свободен стопански терен.
лв. и )

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Хаджи Петър Илиев" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт и т.3 от
Поземлен имот с идентификатор 03928.514.246 (нула три
Решение на МС № 921 от
девет две осем точка пет едно четири точка две четири шест)
23.11.2004 г., имотът се
по по кадастралната карта на гр. Берковица, с площ 1255
управлява от Национална
(хиляда двеста петдесет и пет) кв.м.
компания "Железопътна
Трайно предназначение на територията: Територия на
инфраструктура" – държавно
транспорта.
5873.4(пет хиляди предприятие, образувано на
Начин на трайно ползване: За друг обществен обект,
осемстотин
основание Закона за
комплекс.
седемдес)
железопътния транспорт.

Монтана / Берковица /
с.Замфирово / Адрес: ул.
"Замфир Попов" № 33 кв.
УПИ:

Част от двуетажна масивна сграда с идентификатор
30301.300.320.2 (три нула три нула едно точка три нула нула
точка три две нула точка две) по кадастралната карта на с.
Замфирово, както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор 30301.300.320.2.3
(три нула три нула едно точка три нула нула точка три две
нула точка две точка три) със застроена площ 35,33 (тридесет
и пет цяло и тридесет и три стотни) кв.м, състоящ се от две
помещения, на етаж 0 (нула) - приземен, предназначение: За
склад, брой нива: 1 (едно);
- Самостоятелен обект с идентификатор 30301.300.320.2.2
(три нула три нула едно точка три нула нула точка три две
нула точка две точка две) със застроена площ 19,43
(деветнадесет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м, на етаж
0 (нула) - приземен, предназначение: За склад, брой нива: 1
(едно);
- Самостоятелен обект с идентификатор 30301.300.320.2.1
(три нула три нула едно точка три нула нула точка три две
нула точка две точка едно) със застроена площ 443,43
(четиристотин четиридесет и три цяло и четиридесет и три)
кв.м, на етаж -1 (минус едно) - подземен, предназначение: За
склад, брой нива: 1 (едно),
14094.8(четиринад Правно основание:Имотът се
както и съответните идеални части от общите части на
есет хиляди
управлява от областния
сградата и от правото на строеж.
деветдесе)
управител на област Монтана.

Монтана / Брусарци /
с.Дъбова махала / Адрес:
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 37397.600.1 (три седем три девет седем
точка шест нула нула точка едно) по КККР на с. Княжева
махала, с площ 27916 (двадесет и седем хиляди деветстотин и
шестнадесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
36849.1(тридесет и
транспорта.
шест хиляди
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
осемсто)

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "имотът се
управлява от Национална
компания Железопътна
инфраструктура" - гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

№ 3913 /
31.05.2018

№ 3915 /
07.06.2018

№ 3916 /
22.06.2018

№ 3917 /
22.06.2018

№ 3919 /
02.07.2018

№ 3918 /
02.07.2018

№ 3920 /
06.07.2018

№ 3921 /
12.07.2018

887

1086

1087

1088

1090

1089

1065

1091

Монтана / Брусарци /
с.Дъбова махала / Адрес:
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 24298.600.1 (две четири две девет осем
точка шест нула нула точка едно) по КККР на с. Дъбова
махала, с площ 27135 (двадесет и седем хиляди сто тридесет и
пет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
35818.2(тридесет и
транспорта.
пет хиляди
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
осемстот)

Частна

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

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
УПИ ІV (четири) по парцеларния план на стопански двор № 3
стопанисването, управлението и
(три) в с. Якимово, с площ 4475 (четири хиляди четиристотин 14431.9(четиринад разпореждането с имота се
седемдесет и пет) кв.м, представляващ свободен стопански
есет хиляди
извършва от Министъра на
терен.
четиристо)
земеделието, храните и горите.

Частна

Правно основание:На основание
ПИ с идентификатор 21840.682.4 (две едно осем четири нула
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
точка шест осем две точка четири) по кадастралната карта на
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
с. Доктор Йосифово, с площ 9912 (девет хиляди деветстотин 13083.8(тринадесет разпореждането с имота се
с.Доктор Йосифово / Адрес: и дванадесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към
хиляди осемдесет и извършва от Министъра на
кв. УПИ:
краварник.
)
земеделието, храните и горите.

Частна

ПИ с идентификатор 05236.551.269 (нула пет две три шест
точка пет пет едно точка две шест девет) по кадастралната
Монтана / Бойчиновци /
карта на гр. Бойчиновци, с площ 5238 (пет хиляди двеста
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. тридесет и осем), представляващ прилежащ терен към
УПИ:
масивно жилище, масивна сграда, навес и мивка.

Публична

Частна

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

Частна

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

Частна

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "имотът се
управлява от Национална
компания Железопътна
инфраструктура" - гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
11666.1(единадесет разпореждането с имота се
хиляди шестстотин извършва от Министъра на
ш)
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 000767 (нула нула нула седем шест седем)в
разпореждането с имота се
землището на с. Якимово, с площ 518 (петстотин и
994.6(деветстотин извършва от Министъра на
осемнадесет) кв.м, представляващ свободен стопански терен. деветдесет и четир) земеделието, храните и горите.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Имот № 000766 (нула нула нула седем шест шест) в
стопанисването, управлението и
землището на с. Якимово, с площ 630 (шестстотин и
1209.6(хиляда
разпореждането с имота се
тридесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към ремонтна двеста и девет лв. и извършва от Министъра на
работилница.
ше)
земеделието, храните и горите.
Поземлен имот с идентификатор 14180.258.2 (едно четири
едно осем нула точка две пет осем точка две) по
кадастралната карта на с. Габровница, с площ 468632
(четиристотин шестдесет и осем хиляди шестстотин тридесет
и два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
995749(деветстоти Правно основание:Имотът се
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
н деветдесет и пет управлява от Министерство на
движение и транспорт.
х)
отбраната.

ПИ с идентификатор 70024.302.6 (седем нула нула две четири
точка три нула две точка шест) по КККР на с. Стубел, с площ 3964(три хиляди
Монтана / Монтана /
3003 (три хиляди и три) кв.м, представляващ прилежащ терен деветстотин
с.Стубел / Адрес: кв. УПИ: към краварник.
шестдес)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

№ 3924 /
12.07.2018

№ 3923 /
12.07.2018

№ 3922 /
12.07.2018

№ 3925 /
19.07.2018

1093

1093

1092

1094

Публична

Публична

Частна

Публична

- Общ завирен обем – 15,50 милиона куб.м (15,50 . 106 m3)
- Полезен обем – 14,50 млн. куб.м (14,50 . 106 m3)
- Мъртъв обем – 1,00 млн. куб.м (106 m3)
Язовирът включва:
Поземлен имот с идентификатор 07510.23.140 (нула седем пет
едно нула точка две три точка едно четири нула) по КККР на
с. Бързия, с площ 204576 (двеста и четири хиляди петстотин
седемдесет и шест) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия, заета от
води и водни обекти.
Монтана / Берковица /
Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна
с.Бързия / Адрес: кв. УПИ: площ, съоръжение.
Язовир "Среченска бара"
- Общ завирен обем – 15,50 милиона куб.м (15,50 . 106 m3)
- Полезен обем – 14,50 млн. куб.м (14,50 . 106 m3)
- Мъртъв обем – 1,00 млн. куб.м (106 m3)
Язовирът включва:
Поземлен имот № 000036 (нула нула нула нула три шест) в
землището на с. Слатина, с площ 1616602 (един милион
шестстотин и шестнадесет хиляди шестстотин и два) кв.м, с
начин на трайно ползване - Язовир и построени в него
язовирни съоръжения:
- Язовирна стена - конструкция - земнонасипна с водоплътен
елемент - глинено тяло откъм водната страна, грус и каменен
дренаж откъм въздушнатастрана, височина - 51 м, ширина по
короната - 5 м, кота било - 451,50 м, кота мъртъв обем 418,00 м;
- Преливник - траншеен, с едностранно преливане,
разположен на десния скат, дължина на преливния ръб - 14,00
м, преливно водно количество - 3,60 куб.м/сек.; преливна
височина - 0.30 м и допълнително изградена през 1987 г.
савачна конструкция с височина 0,50 м за повдигане на
преливния ръб;
- Бързоток с трапецовиден профил, дължина 511,00 м,
бетонова конструкция;
- Енергогасител с дължина 18,50 м, бетонова конструкция;
- Водосток с конструктивна дължина 6,55 м и пълна ширина
от 4,00 м, стоманобетонова конструкция;
- Водовземна кула - стоманобетонова конструкция,
цилиндрична с външен диаметър 4,00 м, височина - 48,35 м;
- Основен изпускател - стоманена тръба с диаметър 1000 мм,
дължина - 383,00 м;
- Шибърна камера - стоманобетонова монолитна конструкция,
ширина 460 см, дължина 430 см, височина 5,06 м;
Монтана / Берковица /
- Енергогасител на основния изпускател с дължина 14,00 м,
с.Слатина / Адрес: кв.
ширина 3,40 м и височина на прага 2,43 м; след
УПИ:
енергогасителя е построена бързоток с втори енергогасител и

392786(триста
деветдесет и две
хиляди)

Правно основание:Имотът е в
управление на Областния
управител на област Монтана и
председател на Асоциация по
ВиК на обособената територия,
обслужвана от "ВиК" ООД - гр.
Монтана

Правно основание:Имотът е в
управление на Областния
управител на област Монтана и
председател на Асоциация по
2.70296e+006(два ВиК на обособената територия,
милиона
обслужвана от "ВиК" ООД - гр.
седемстотин и два ) Монтана
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
3496.7(три хиляди разпореждането с имота се
четиристотин
извършва от Министъра на
деветд)
земеделието, храните и горите.

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

ПИ с идентификатор 03397.64.24 (нула три три девет седем
точка шест четири точка две четири) по КККР на с. Бели
брод, с площ 2649 (две хиляди шестстотин четиридесет и
девет) кв.м, представляващ свободен стопански терен.

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

ПИ с идентификатор 44238.503.519 (четири четири две три
осем точка пет нула три точка пет едно девет) по КККР на гр.
Лом, с площ 35906 (тридесет и пет хиляди деветстотин и
шест) кв.м, с НТП: За линии на релсов транспорт, както и
построената в имота сграда - прелезна кабина км 18+460 с
идентификатор 44238.503.519.1 (четири четири две три осем
точка пет нула три точка пет едно девет точка едно) със
232305(двеста
застроена площ 12 (дванадесет) кв.м, едноетажна, масивна
тридесет и две
конструкция, построена 1918 г.
хиляди т)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

№ 3926 /
06.08.2018

№ 3927 /
16.08.2018

№ 3929 /
16.08.2018

№ 3928 /
16.08.2018

№ 3931 /
28.09.2018

1095

109

662

109

643

Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
местността "Бреста" кв.
УПИ:

Частна

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

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
Имот № 084040 (нула осем четири нула четири нула) с площ 3866.9(три хиляди разпореждането с имота се
2014 (две хиляди и четиринадесет) кв.м, в землището на село осемстотин
извършва от Министъра на
Медковец, представляващ свободен стопански терен.
шестдесе)
земеделието, храните и горите.
ПИ с идентификатор 39503.152.104 (три девет пет нула три
Правно основание:На основание
точка едно пет две точка едно нула четири) по КККР на с.
чл. 4, ал. 1 от ПМС №
Крапчене, с площ 2868 (две хиляди осемстотин шестдесет и
72/30.04.1992 г. - Приложение №
осем) кв.м.
2, т. 3, изм. доп. с ПМС №
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
4189.6(четири
16/27.02.1993 г., имотът се
Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без
хиляди сто
управлява от Министерство на
определено стопанско предназначение.
осемдесет и )
отбраната.

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Петрохан" кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 07510.226.6 (нула седем пет
едно нула точка две две шест точка шест) по КККР на с.
Бързия, с площ 3190 (три хиляди сто и деветдесет) кв.м,
Правно основание:На основание
трайно предназначение на територията: Горска, НТП: За
Решение № 730 от 23.10.2006 г.
курортен хотел, почивен дом, както и построената в имота
на Министерския съвет, имотът
едноетажна масивна сграда с идентификатор 07510.226.6
се управлява от Изпълнителна
(нула седем пет едно нула точка две две шест точка шест
11827.6(единадесет агенция по горите към
точка едно) със застроена площ 184 (сто осемдесет и четири) хиляди осемстотин Министерство на земеделието,
кв.м, предназначение: Курортна, туристическа сграда.
д)
храните и горите.

Монтана / Монтана /
с.Николово / Адрес:
местността "Мотишовото"
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 51665.120.432 (пет едно шест шест пет
точка едно две нула точка четири три две) по КККР на с.
Николово, с площ 4315 (четири хиляди триста и петнадесет)
кв.м, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
Правно основание:На основание
складов обект, както и построената в имота едноетажна
чл. 4, ал. 1 от ПМС №
масивна сграда с идентификатор 51665.120.432.1 (пет едно
72/30.04.1992 г. – Приложение №
шест шест пет точка едно две нула точка четири три две точка
2, т. 3, изм. доп. с ПМС №
едно) със застроена площ 235 (двеста тридесет и пет) кв.м,
11394.8(единадесет 16/27.02.1993 г., имотът се
предназначение: Сграда със специално предназначение,
хиляди триста
управлява от Министерство на
построена 1959 г.
девет)
отбраната.

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Хаджи Петър Илиев" кв.
УПИ:

Сграда с идентификатор 03928.514.258.20 (нула три девет две
осем точка пет едно четири точка две пет осем точка две
нула) по КККР на гр. Берковица, представляваща трафопост
със застроена площ 42 (четиридесет и два) кв.м, етажност - 1 2434.4(две хиляди
(един), конструкция - масивна, година на построяване - 1981 четиристотин
г.
тридес)

Публична

Частна

Публична

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

№ 3930 /
28.09.2018

717

Частна

Монтана / Берковица /
гр.Берковица / Адрес: ул.
"Хаджи Петър Илиев" кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 03928.514.258 (нула три
девет две осем точка пет едно четири точка две пет осем) по
КККР на гр. Берковица, с площ 67195 (шестдесет и седем
хиляди сто деветдесет и пет) кв.м, ведно с построени в него
сгради:
1. Едноетажна масивна жилищна сграда – блок 504, построена
1928 г., с обща застроена площ 259 (двеста петдесет и девет)
кв.м, състояща се от три тела:
- сграда с идентификатор 03928.514.258.1 (нула три девет две
осем точка пет едно четири точка две пет осем точка едно)
със ЗП- 20 (двадесет) кв.м
- сграда 03928.514.258.2 (нула три девет две осем точка пет
едно четири точка две пет осем точка две) със ЗП- 219 (двеста
и деветнадесет) кв.м
- сграда 03928.514.258.3 (нула три девет две осем точка пет
едно четири точка две пет осем точка три) със ЗП- 20
(двадесет) кв.м;
2. Сграда 03928.514.258.6 (нула три девет две осем точка пет
едно четири точка две пет осем точка шест) – Приемно здание
със ЗП- 374 (триста седемдесет и четири) кв.м, РЗП- 551
(петстотин петдесет и един) кв.м, мазе- 177 (сто седемдесет и
седем) кв.м и таван- 197 (сто деветдесет и седем) кв.м,
масивна конструкция, построена 1916 г.;
3. Едноетажна масивна сграда – тоалетна, построена 1916 г.,
състояща се от две тела:
- сграда 03928.514.258.7 (нула три девет две осем точка пет
едно четири точка две пет осем точка седем) със ЗП- 37
(тридесет и седем) кв.м
- сграда 03928.514.258.8 (нула три девет две осем точка пет
Правно основание:На основание
едно четири точка две пет осем точка осем) със ЗП- 21
чл. 9, ал. 4 от Закона за
(двадесет и един) кв.м;
железопътния транспорт, имотът
4. Сграда 03928.514.258.10 (нула три девет две осем точка пет
се управлява от ДП "Национална
едно четири точка две пет осем точка едно нула) – Жилищна 414063(четиристот компания Железопътна
сграда - блок 502 със ЗП- 91 (деветдесет и един) кв.м, РЗПин и четиринадесет инфраструктура" – гр. София,
182 (сто осемдесет и два) кв.м, етажност - 2 (два), масивна
х)
БУЛСТАТ 130823243.

№ 3941 /
09.10.2018

1103

Частна

№ 3939 /
09.10.2018

949

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 12543.925.7 (едно две пет четири три
стопанисването, управлението и
Монтана / Вълчедръм /
точка девет две пет точка седем) по КККР на гр. Вълчедръм, с 1260.29(хиляда
разпореждането с имота се
гр.Вълчедръм / Адрес: кв. площ 7794 (седем хиляди седемстотин деветдесет и четири) двеста и шестдесет извършва от Министъра на
УПИ:
кв.м, представляващ стопански двор - нива.
лв. )
земеделието, храните и горите.
Поземлен имот с идентификатор 05236.553.77 (нула пет две
три шест точка пет пет три точка седем седем) по КККР на гр.
Правно основание:На основание
Бойчиновци, с площ 25221 (двадесет и пет хиляди двеста
чл. 18, ал. 1 от Закона за
Монтана / Бойчиновци /
петдесет и един) кв.м.
92182.8(деветдесет държавната собственост имотът
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
и две хиляди сто
се управлява от областния
УПИ:
Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.
ос)
управител на област Монтана.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
1388.56(хиляда
разпореждането с имота се
триста осемдесет и извършва от Министъра на
осем)
земеделието, храните и горите.

№ 3940 /
09.10.2018

№ 3938 /
09.10.2018

1102

1101

Частна

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

ПИ с идентификатор 12543.925.3 (едно две пет четири три
точка девет две пет точка три) по КККР на гр. Вълчедръм, с
площ 9446 (девет хиляди четиристотин четиридесет и шест)
кв.м, представляващ стопански двор - нива.

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

ПИ с идентификатор 12543.407.84 (едно две пет четири три
точка четири нула седем точка осем четири) по КККР на гр.
Вълчедръм, с площ 42433 (четиридесет и две хиляди
4926.47(четири
четиристотин тридесет и три) кв.м, представляващ стопански хиляди
двор - нива.
деветстотин двад)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

№ 3934 /
09.10.2018

№ 3937 /
09.10.2018

№ 3933 /
09.10.2018

№ 3932 /
09.10.2018

№ 3936 /
09.10.2018

№ 3935 /
09.10.2018

№ 3942 /
19.10.2018

993

1100

1097

1096

1099

1098

1104

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 07209.41.16 (нула седем две нула девет
стопанисването, управлението и
точка четири едно точка едно шест) по КККР на с. Бъзовец, с 878.66(осемстотин разпореждането с имота се
площ 6487 (шест хиляди четиристотин осемдесет и седем)
седемдесет и осем извършва от Министъра на
кв.м, представляващ стопански двор - нива.
л)
земеделието, храните и горите.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / 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, храните и горите.

ПИ с идентификатор 07209.41.21 (нула седем две нула девет
точка четири едно точка две едно) по КККР на с. Бъзовец, с
391.99(триста
площ 2894 (две хиляди осемстотин деветдесет и четири) кв.м, деветдесет и един
представляващ стопански двор - нива.
лв. и)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
792(седемстотин
извършва от Министъра на
деветдесет и два л) земеделието, храните и горите.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 07209.41.22 (нула седем две нула девет
точка четири едно точка две две) по КККР на с. Бъзовец, с
площ 600 (шестстотин) кв.м, представляващ свободен
стопански терен.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 07209.41.23 (нула седем две нула девет
стопанисването, управлението и
точка четири едно точка две три) по КККР на с. Бъзовец, с
54823.6(петдесет и разпореждането с имота се
площ 41533 (четиридесет и един хиляди петстотин тридесет и четири хиляди
извършва от Министъра на
три) кв.м, представляващ свободен стопански терен.
осемс)
земеделието, храните и горите.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 07209.41.24 (нула седем две нула девет
точка четири едно точка две четири) по КККР на с. Бъзовец, с 1018.31(хиляда и
площ 7518 (седем хиляди петстотин и осемнадесет) кв.м,
осемнадесет лв. и
представляващ стопански двор - нива.
три)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 07209.41.25 (нула седем две нула девет
точка четири едно точка две пет) по КККР на с. Бъзовец, с
площ 8863 (осем хиляди осемстотин шестдесет и три) кв.м,
представляващ стопански двор - нива.

1440.59(хиляда
четиристотин и
четириде)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 07209.41.20 (нула седем две нула девет
точка четири едно точка две нула) по КККР на с. Бъзовец, с
площ 750 (седемстотин и петдесет) 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
990(деветстотин и извършва от Министъра на
деветдесет лв.)
земеделието, храните и горите.

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

№ 3943 /
22.10.2018

№ 3945 /
09.11.2018

№ 3950 /
09.11.2018

№ 3949 /
09.11.2018

№ 3948 /
09.11.2018

1015

583

586

1109

1108

Част втори етаж на двуетажна административна сграда,
масивна конструкция, построена 1965 г., както следва:
- Стая № 17, представляваща самостоятелен обект
48489.14.121.1.1 (четири осем четири осем девет точка едно
четири точка едно две едно точка едно точка едно) със
застроена площ 8,00 (осем) кв.м, предназначение: За офис;
- Стая № 16, представляваща самостоятелен обект
48489.14.121.1.2 (четири осем четири осем девет точка едно
четири точка едно две едно точка едно точка две) със
застроена площ 16,00 (шестнадесет) кв.м, предназначение: За
Правно основание:Със Заповед №
офис;
РД-41-17/23.07.2018 г. на
- Стая № 14, представляваща самостоятелен обект
Министъра на земеделието,
48489.14.121.1.4 (четири осем четири осем девет точка едно
храните и горите и Протокол от
четири точка едно две едно точка едно точка четири) със
15.08.2018 г. за предаване и
застроена площ 24,00 (двадесет и четири) кв.м,
приемане, имотът е предоставен
предназначение: За офис,
15982.1(петнадесет за управление на Областна
както и съответните идеални части от общите части на
хиляди
дирекция „Земеделие” –
сградата.
деветстотин )
Монтана.

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Монтана" № 22, ет. 2 кв.
УПИ:

Публична

ПИ с идентификатор 54496.530.44 (пет четири четири девет
шест точка пет три нула точка четири четири) по КККР на с.
Охрид, с площ 81219 (осемдесет и една хиляди двеста и
деветнадесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
с.Охрид / Адрес: кв. УПИ: Начин на трайно ползване: За линии на релсов път.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
81219(осемдесет и компания Железопътна
един хиляди
инфраструктура" – гр. София,
двеста)
БУЛСТАТ 130823243.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.305.29 (нула пет две три шест
точка три нула пет точка две девет) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 144 (сто четиридесет и четири).
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
276.5(двеста
компания Железопътна
седемдесет и шест инфраструктура" – гр. София,
лв. и)
БУЛСТАТ 130823243.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.313.17 (нула пет две три шест
точка три едно три точка едно седем) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 411 (четиристотин и единадесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
789.1(седемстотин инфраструктура" – гр. София,
осемдесет и девет ) БУЛСТАТ 130823243.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.305.28 (нула пет две три шест
точка три нула пет точка две осем) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 8515 (осем хиляди петстотин и
петнадесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
16348.8(шестнадес компания Железопътна
ет хиляди триста
инфраструктура" – гр. София,
чети)
БУЛСТАТ 130823243.

№ 3944 /
09.11.2018

№ 3946 /
09.11.2018

№ 3947 /
09.11.2018

№ 3951 /
09.11.2018

16

1106

1107

1110

Правно основание:На основание
Снегоринна база "Петрохан":
Протокол № ВД-9/16.01.2006 г.
ПИ с идентификатор 07510.81.14 (нула седем пет едно нула
на Министъра на регионалното
точка осем едно точка едно четири) по КККР на с. Бързия, с
развитие и благоустройството и
площ 3953 (три хиляди деветстотин петдесет и три) кв.м и
Приемо-предавателен протокол
построената в имота сграда с идентификатор 07510.81.14.1
от 22.06.2004 г., имотът се
(нула седем пет едно нула точка осем едно точка едно четири 13579.9(тринадесет управлява от Агенция "Пътна
точка едно) със застроена площ 235 кв.м, брой етажи - 1,
хиляди петстотин инфраструктура" Областно пътно
конструкция - полумасивна, построена 1979 г.
се)
управление - Монтана.

Публична

Монтана / Берковица /
с.Бързия / Адрес: местност
"Петрохан" кв. УПИ:

Публична

ПИ с идентификатор 05236.303.32 (нула пет две три шест
точка три нула три точка три две) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 10338 (десет хиляди триста тридесет и
осем) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
19849(деветнадесет компания Железопътна
хиляди
инфраструктура" – гр. София,
осемстотин)
БУЛСТАТ 130823243.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.108.12 (нула пет две три шест
точка едно нула осем точка едно две) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 5490 (пет хиляди четиристотин и
деветдесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
10540.8(десет
компания Железопътна
хиляди петстотин и инфраструктура" – гр. София,
четир)
БУЛСТАТ 130823243.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.114.8 (нула пет две три шест
точка едно едно четири точка осем) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 1764 (хиляда седемстотин шестдесет и
четири) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
3386.9(три хиляди компания Железопътна
триста осемдесет и инфраструктура" – гр. София,
)
БУЛСТАТ 130823243.

ПИ с идентификатор 05236.227.20 (нула пет две три шест
точка две две седем точка две нула) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 3292 (три хиляди двеста деветдесет и
два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

№ 3952 /
09.11.2018

1111

Публична

№ 3954 /
12.11.2018

1112

Частна

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
6320.6(шест
компания Железопътна
хиляди триста и
инфраструктура" – гр. София,
двадесет )
БУЛСТАТ 130823243.
Правно основание:Имотът е в
Поземлен имот с идентификатор 03928.151.68 (нула три девет
управление на ДП
две осем точка едно пет едно точка шест осем) по КККР на
"Северозападно държавно
Монтана / Берковица /
гр. Берковица, с площ 6499 (шест хиляди четиристотин
предприятие" - Териториално
гр.Берковица / Адрес:
деветдесет и девет) кв.м.
16767.4(шестнадес поделение "Държавно горско
местността "Горната кория" Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
ет хиляди
стопанство - Берковица", гр.
кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: Ски писта.
седемстотин)
Берковица.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.910.24 (нула пет две три шест
точка девет едно нула точка две четири) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 3147 (три хиляди сто четиридесет и
седем) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

№ 3953 /
12.11.2018

594

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
6042.2(шест
компания Железопътна
хиляди
инфраструктура" – гр. София,
четиридесет и два ) БУЛСТАТ 130823243.

№ 3955 /
14.11.2018

№ 3956 /
14.11.2018

№ 3957 /
27.11.2018

№ 3958 /
27.11.2018

№ 3960 /
27.11.2018

№ 3959 /
27.11.2018

№ 3961 /
27.11.2018

887

888

1113

556

1115

1114

1116

Монтана / Брусарци /
с.Дъбова махала / Адрес:
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 24298.600.23 (две четири две девет осем
точка шест нула нула точка две три) по КККР на с. Дъбова
махала, с площ 43047 (четиридесет и три хиляди четиридесет
и седем) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
56822(петдесет и
транспорта.
шест хиляди
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
осемсто)

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "имотът се
управлява от Национална
компания Железопътна
инфраструктура" - гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Публична

Монтана / Брусарци /
с.Дъбова махала / Адрес:
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 24298.531.89 (две четири две девет осем
точка пет три едно точка осем девет) по КККР на с. Дъбова
махала, с площ 3527 (три хиляди петстотин двадесет и седем)
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
4655.64(четири
транспорта.
хиляди шестстотин
Начин на трайно ползване: За железопътна гара, спирка.
петде)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП
"Национална компания
Железопътна инфраструктура" –
гр. София, БУЛСТАТ 130823243.

Публична

Монтана / Берковица /
с.Слатина / Адрес:
местността "Бърдото" кв.
УПИ:

Имот № 000033 (нула нула нула нула три три) в землището на
с. Слатина, с площ 66030 (шестдесет и шест хиляди и
110402(сто и десет Правно основание:Имотът е в
тридесет) кв.м, представляващ застроен терен към
хиляди
управление на областния
Пречиствателна станция за питейни води "Слатина".
четиристоти)
управител на област Монтана.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 03928.514.259 (нула три
девет две осем точка пет едно четири точка две пет девет) по
Монтана / Берковица /
КККР на гр. Берковица, с площ 228 (двеста двадесет и осем)
гр.Берковица / Адрес:
кв.м, представляващ прилежащ терен към административна
Промишлена зона кв. УПИ: сграда.

Публична

Публична

Публична

Публична

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

1323.5(хиляда
триста двадесет и
три л)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП,
имотът се управлява от
ПИ с идентификатор 43517.131.248 (четири три пет едно
Изпълнителна агенция "Борба с
седем точка едно три едно точка две четири осем) по КККР на
градушките" - гр. София с. Лехчево, с площ 10300 (десет хиляди и триста) кв.м,
19776(деветнадесет Регионална дирекция "Борба с
представляващ ракетна площадка.
хиляди седемстоти) градушките" - 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
6861.4(шест
градушките" - гр. София хиляди осемстотин Регионална дирекция "Борба с
шестдес)
градушките" - област Монтана.

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

ПИ с идентификатор 27557.439.618 (две седем пет пет седем
точка четири три девет точка шест едно осем) по КККР на с.
Ерден, с площ 5198 ( пет хиляди сто деветдесет и осем) кв.м,
представляващ ракетна площадка.

Монтана / Бойчиновци /
с.Владимирово / Адрес:
местност "Йоцова могила"
кв. УПИ:

Правно основание:На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП,
имотът се управлява от
ПИ с идентификатор 11418.134.308 (едно едно четири едно
Изпълнителна агенция "Борба с
осем точка едно три четири точка три нула осем) по КККР на 14709.1(четиринад градушките" - гр. София с. Владимирово, с площ 7661 (седем хиляди шестстотин
есет хиляди
Регионална дирекция "Борба с
шестдесет и един) кв.м, представляващ ракетна площадка.
седемстот)
градушките" - област Монтана.

№ 3962 /
27.11.2018

№ 3963 /
27.11.2018

№ 3964 /
29.11.2018

№ 3966 /
29.11.2018

№ 3967 /
29.11.2018

№ 3965 /
29.11.2018

№ 3968 /
12.12.2018

1117

1118

1119

1121

1122

1120

1123

Публична

Публична

Публична

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци / Адрес:
местност "Коритара" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП,
имотът се управлява от
ПИ с идентификатор 67667.55.51 (шест седем шест шест
Изпълнителна агенция "Борба с
седем точка пет пет точка пет едно) по КККР на с.
743.48(седемстоти градушките"- гр. София Смоляновци, с площ 6597 (шест хиляди петстотин деветдесет н четиридесет и
Регионална дирекция "Борба с
и седем) кв.м, представляващ ракетна площадка.
три )
градушките" - 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
691.59(шестстотин градушките"- гр. София деветдесет и един Регионална дирекция "Борба с
л)
градушките" - област Монтана.

Монтана / Монтана /
с.Смоляновци / Адрес:
местност "Атанасов дол" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 67043.21.23 (шест седем нула четири
три точка две едно точка две три) по КККР на с. Славотин, с
площ 6721 (шест хиляди седемстотин двадесет и един) кв.м,
представляващ ракетна площадка.

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
местност "Шарковица" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП,
имотът се управлява от
ПИ с идентификатор 22040.188.182 (две две нула четири нула
Изпълнителна агенция "Борба с
точка едно осем осем точка едно осем две) по КККР на с.
730.28(седемстоти градушките"- гр. София Долна Вереница, с площ 7097 (седем хиляди деветдесет и
н и тридесет лв. и Регионална дирекция "Борба с
седем) кв.м, представляващ ракетна площадка.
д)
градушките" - 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 –
1155.79(хиляда сто Регионална дирекция "Борба с
петдесет и пет лв. ) градушките" - област Монтана.

Публична

ПИ с идентификатор 04251.6.17 (нула четири две пет едно
Монтана / Монтана /
точка шест точка едно седем) по КККР на с. Благово, с площ
с.Благово / Адрес: местност 6837 (шест хиляди осемстотин тридесет и седем) кв.м,
„Горни лозя” кв. УПИ:
представляващ ракетна площадка.

Публична

Правно основание:На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП,
имотът се управлява от
ПИ с идентификатор 70024.121.156 (седем нула нула две
Изпълнителна агенция "Борба с
четири точка едно две едно точка едно пет шест) по КККР на 606.49(шестстотин градушките"- гр. София –
Монтана / Монтана /
с. Стубел, с площ 5894 (пет хиляди осемстотин деветдесет и и шест лв. и
Регионална дирекция "Борба с
с.Стубел / Адрес: кв. УПИ: четири) кв.м, представляващ ракетна площадка.
четири)
градушките" - област Монтана.

Публична

Правно основание:На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП,
имотът се управлява от
ПИ с идентификатор 70113.30.10 (седем нула едно едно три
Изпълнителна агенция "Борба с
Монтана / Монтана /
точка три нула точка едно нула) по КККР на с. Студено буче,
градушките"- гр. София –
с.Студено буче / Адрес: кв. с площ 8264 (осем хиляди двеста шестдесет и четири) кв.м,
850.37(осемстотин Регионална дирекция "Борба с
УПИ:
представляващ ракетна площадка.
и петдесет лв. и тр) градушките" - област Монтана.

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местност "Под
шосето" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
Поземлен имот с идентификатор 44238.55.35 (четири четири
чл. 18, ал. 1 от Закона за
две три осем точка пет пет точка три пет) по КККР на гр.
697.85(шестстотин държавната собственост, имотът
Лом, с площ 197 (сто деветдесет и седем) кв.м, представляващ деветдесет и седем се управлява от областния
застроен терен.
)
управител на област Монтана.

№ 3969 /
13.12.2018

№ 3971 /
18.12.2018

№ 3970 /
18.12.2018

1124

1025

610

Правно основание:Имотът се
управлява от Областния
управител на област Монтана на
46107.2(четиридесе основание Решение №
т и шест хиляди
802/8.11.2018 г. на Министерския
сто )
съвет

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Славянска" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Имот с идентификатор 44238.506.9661 (четири четири две
три осем точка пет нула шест точка девет шест шест едно) с
площ 2338 кв.м по КККР на град Лом.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.
Поземлен имот с идентификатор 14180.258.1 (едно четири
едно осем нула точка две пет осем точка едно) по КККР на с.
Габровница, с площ 2676259 кв.м (два милиона шестстотин
седемдесет и шест хиляди двеста петдесет и девет кв.м), с
НТП: За друг поземлен имот за движение и транспорт и
построени в него сгради, както следва:
Сграда с идентификатор 14180.258.1.1 – КПП, застроена
площ 143 (сто четиридесет и три) кв.м, етаж 1, масивна
конструкция, построена през 1980 г.
Сграда 14180.258.1.2 – арочно укритие, ЗП 371 (триста
седемдесет и един) кв.м, етаж 1, масивна конструкция,
построена 1975 г.
Сграда 14180.258.1.3 – арочно укритие, ЗП 360 (триста и
шестдесет) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена през
1975 г.
Сграда 14180.258.1.4 – трафопост, ЗП 42 (четиридесет и два)
кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена 1975 г.
Сграда 14180.258.1.5 – арочно укритие, ЗП 389 (триста
осемдесет и девет) кв.м, етаж 1, масивна конструкция,
построена 1975 г.
Сграда 14180.258.1.6 – арочно укритие, ЗП 362 (триста
шестдесет и два) кв.м, етаж 1, масивна конструкция,
построена 1975 г.
Сграда 14180.258.1.7 – арочно укритие, ЗП 368 (триста
шестдесет и осем) кв.м, етаж 1, масивна конструкция,
построена 1975 г.
Сграда 14180.258.1.8 – арочно укритие, ЗП 370 (триста и
седемдесет) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена
1975 г.
Сграда 14180.258.1.9 – арочно укритие, ЗП 360 (триста и
шестдесет) кв.м, етаж 1, масивна конструкция, построена
1975 г.
Сграда 14180.258.1.10 – арочно укритие, ЗП 358 (триста
петдесет и осем) кв.м, етаж 1, масивна конструкция,
построена 1975 г.

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

ПИ с идентификатор 44238.508.1 (четири четири две три осем
точка пет нула осем точка едно) по КККР на гр. Лом, с площ
62296 (шестдесет и две хиляди двеста деветдесет и шест)
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
201839(двеста и
транспорта.
една хиляди
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
осемстоти)

Публична

6.59621e+006(шест Правно основание:Имотът се
милиона петстотин управлява от Министерство на
деветде)
отбраната.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Заповед № ДС-061 / Дата:15.1.2019
г. ч.- изцяло
отписан

№ 3972 /
10.01.2019

№ 3973 /
24.01.2019

№ 3974 /
07.02.2019

№ 3975 /
07.02.2019

№ 3976 /
21.02.2019

№ 3977 /
22.02.2019

№ 3978 /
22.02.2019

782

896

992

1011

1125

1048

1126

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Пристанищна"
№ 21 кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 44238.505.6292 (четири
четири две три осем точка пет нула пет точка шест две девет
две) по КККР на гр. Лом, с площ 1153 (хиляда сто петдесет и
три) кв.м и построени в него сгради:
- Сграда с идентификатор 44238.505.6292.1 (четири четири
две три осем точка пет нула пет точка шест две девет две
точка едно) с предназначение: административна, делова
сграда, застроена площ: 494 (четиристотин деветдесет и
четири) кв.м, брой етажи: 4 (четири), конструкция - масивна,
година на построяване - 1976 г.;
- Сграда с идентификатор 44238.505.6292.2 (четири четири
две три осем точка пет нула пет точка шест две девет две
точка две) с предназначение: хангар, депо, гараж, застроена
500414(петстотин
площ: 74 (седемдесет и четири) кв.м, брой етажи: 1,
хиляди
конструкция - масивна, година на построяване - 2016 г.
четиристотин )

Правно основание:Имотът се
управлява от Държавно
предприятие "Пристанищна
инфраструктура" гр. София, ЕИК
130316140.

Частна

ПИ с идентификатор 62222.580.22 (шест две две две две точка
пет осем нула точка две две) по КККР на с. Расово, с площ
18112 (осемнадесет хиляди сто и дванадесет) кв.м.
Монтана / Медковец /
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
2396.2(две хиляди
с.Расово / Адрес: местността Начин на трайно ползване: Нива.
триста деветдесет
"Горуня" кв. УПИ:
Категория на земята при неполивни условия: 3.
и)

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 07209.41.15 (нула седем две нула девет
стопанисването, управлението и
точка четири едно точка едно пет) по КККР на с. Бъзовец, с
10087.4(десет
разпореждането с имота се
площ 7642 (седем хиляди шестстотин четиридесет и два) кв.м, хиляди и осемдесет извършва от Министъра на
представляващ свободен стопански терен.
и сед)
земеделието, храните и горите.

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Бъзовец / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Поземлен имот с идентификатор 07510.301.492 (нула седем
пет едно нула точка три нула едно точка четири девет две) по
КККР на с. Бързия, с площ 842 (осемстотин четиридесет и
два) кв.м.
2715.5(две хиляди
Монтана / Берковица /
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
седемстотин и
с.Бързия / Адрес: кв. УПИ: Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).
петна)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 12961.422.712 (едно две
Монтана / Вършец /
девет шест едно точка четири две две точка седем едно две)
гр.Вършец / Адрес: ул. „Цар по КККР на гр. Вършец, с площ 948 (деветстотин четиридесет
Симеон” кв. УПИ:
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, храните и горите.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 46036.932.2 (нула четири шест нула три
стопанисването, управлението и
шест точка девет три две точка две) по КККР на с. Мадан, с
17662.3(седемнаде разпореждането с имота се
Монтана / Бойчиновци /
площ 12703 (дванадесет хиляди седемстотин и три) кв.м,
сет хиляди
извършва от Министъра на
с.Мадан / Адрес: кв. УПИ: представляващ прилежащ терен към краварник.
шестстотин)
земеделието, храните и горите.

Публична

Монтана / Вълчедръм /
с.Мокреш / Адрес: кв.
УПИ:

6932.3(шест
хиляди
деветстотин
тридес)

Правно основание:На основание
Решение № КЗ-5/19.05.1977 г. на
Комисия за земята към МЗХП,
имотът се управлява от
ПИ с идентификатор 48859.1.292 (четири осем осем пет девет
Изпълнителна агенция "Борба с
точка едно точка две девет две) по КККР на с. Мокреш, с
11806.1(единадесет градушките"- гр. София –
площ 6149 (шест хиляди сто четиридесет и девет) кв.м,
хиляди осемстотин Регионална дирекция "Борба с
представляващ ракетна площадка.
и)
градушките" - област Монтана.

№ 3979 /
22.02.2019

№ 3981 /
25.02.2019

№ 3980 /
25.02.2019

№ 3982 /
25.02.2019

№ 3983 /
25.02.2019

№ 3984 /
25.02.2019

№ 3985 /
25.02.2019

1127

1129

1128

1079

1079

1079

1079

Публична

Публична

Монтана / Вълчедръм /
с.Мокреш / Адрес: кв.
УПИ:

Монтана / Вълчедръм /
с.Златия / Адрес: местност
"Варошко" кв. УПИ:

Публична

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

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 6А кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 6Б кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 6В кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 6Г кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 48859.32.295 (четири осем осем пет
девет точка три две точка две девет пет) по КККР на с.
Мокреш, с площ 7130 (седем хиляди сто и тридесет) кв.м,
представляващ ракетна площадка.

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
13689.6(тринадесет градушките"- гр. София –
хиляди шестстотин Регионална дирекция "Борба с
о)
градушките" - област Монтана.

ПИ с идентификатор 31053.30.14 (три едно нула пет три
точка три нула точка едно четири) по КККР на с. Златия, с
площ 7170 (седем хиляди сто и седемдесет) кв.м,
представляващ ракетна площадка.

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
13766.4(тринадесет градушките"- гр. София –
хиляди
Регионална дирекция "Борба с
седемстотин )
градушките" - 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
14311.7(четиринад градушките"- гр. София –
есет хиляди триста Регионална дирекция "Борба с
и)
градушките" - област Монтана.

ПИ с идентификатор 12543.238.34 (едно две пет четири три
точка две три осем точка три четири) по КККР на гр.
Вълчедръм, с площ 7454 (седем хиляди четиристотин
петдесет и четири) кв.м, представляващ ракетна площадка.
4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.783 (четири осем четири осем девет точка шест точка
седем осем три) по КККР на гр. Монтана, целият с площ 1188
(хиляда сто осемдесет и осем) кв.м, представляващ застроен
терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
7795.9(седем
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
хиляди
складов обект.
седемстотин девет)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.784 (четири осем четири осем девет точка шест точка
седем осем четири) по КККР на гр. Монтана, целият с площ
1779 (хиляда седемстотин седемдесет и девет) кв.м,
представляващ застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.
4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.785 (четири осем четири осем девет точка шест точка
седем осем пет) по КККР на гр. Монтана, целият с площ 2068
(две хиляди шестдесет и осем) кв.м, представляващ застроен
терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.
4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.786 (четири осем четири осем девет точка шест точка
седем осем шест) по КККР на гр. Монтана, целият с площ
1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв.м, представляващ
застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
11674.2(единадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди шестстотин управлява от областния
с)
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
13570.7(тринадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди петстотин и управлява от областния
)
управител на област Монтана.

7382.5(седем
хиляди триста
осемдесет )

№ 3986 /
25.02.2019

№ 3987 /
25.02.2019

№ 3988 /
25.02.2019

№ 3989 /
28.02.2019

№ 3990 /
11.03.2019
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1079

1079

1095

1130

4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.787 (четири осем четири осем девет точка шест точка
седем осем седем) по КККР на гр. Монтана, целият с площ
326 (триста двадесет и шест) кв.м, представляващ застроен
терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.
4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.788 (четири осем четири осем девет точка шест точка
седем осем осем) по КККР на гр. Монтана, целият с площ
4000 (четири хиляди) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 6Д кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Сирма Войвода" № 6 кв.
УПИ:

Частна

4303/11803 (четири хиляди триста и три от единадесет хиляди
осемстотин и три) идеални части от ПИ с идентификатор
48489.6.789 (четири осем четири осем девет точка шест точка
седем осем девет) по КККР на гр. Монтана, целият с площ
1317 (хиляда триста и седемнадесет) кв.м.
Монтана / Монтана /
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
10803.1(десет
гр.Монтана / Адрес: ул.
Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без
хиляди осемстотин
"Сирма Войвода" кв. УПИ: определено стопанско предназначение.
и три )

Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
местността "Бреста" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: ул. "Славянска" №
75А кв. УПИ:

1968.2(хиляда
деветстотин
шестдесет и)

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
32811.1(тридесет и чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
две хиляди
управлява от областния
осемстот)
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 47593.84.40 (четири седем пет девет три
стопанисването, управлението и
точка осем четири точка четири нула) по КККР на с.
3866.9(три хиляди разпореждането с имота се
Медковец, с площ 2015 (две хиляди и петнадесет) кв.м,
осемстотин
извършва от Министъра на
представляващ свободен стопански терен.
шестдесе)
земеделието, храните и горите.
ПИ с идентификатор 44238.506.9660 (четири четири две три
осем точка пет нула шест точка девет шест шест нула) с площ
47828 (четиридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и
осем) кв.м по КККР на гр. Лом и построени в него сгради:
- Сграда 44238.506.9660.1 – Щаб със застроена площ /ЗП/1955 (хиляда деветстотин петдесет и пет) кв.м, етажност – 2
(два), конструкция – масивна, година на построяване – 1989
г.;
- Сграда 44238.506.9660.2 – Перално със ЗП- 151 (сто
петдесет и един) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9660.3 – Гараж със ЗП- 1512 (хиляда
петстотин и дванадесет) кв.м, на 1 етаж, масивна
конструкция, построена 1934 г.;
- Сграда 44238.506.9660.4 – Гараж със ЗП- 1338 (хиляда
триста тридесет и осем) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1934 г.;
- Сграда 44238.506.9660.5 – Гараж със ЗП- 1758 (хиляда
седемстотин петдесет и осем) кв.м, на 1 етаж, масивна
конструкция, построена 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9660.6 – Трафопост със ЗП- 60
(шестдесет) кв.м, на 1 ет.аж, масивна конструкция, построена
1976 г.;
- Сграда 44238.506.9660.7 – Помпено със ЗП- 30 (тридесет)
кв.м, на 1 етаж, построена 1979 г.;
- Сграда 44238.506.9660.8 – Работилница със ЗП- 1460
(хиляда четиристотин и шестдесет) кв.м, на 2 етажа, масивна
конструкция, построена 1982 г.;
- Сграда 44238.506.9660.9 – Учебен корпус със ЗП- 1141
(хиляда сто четиридесет и един) кв.м, на 3 етажа, масивна
конструкция, построена 1984 г.;
- Сграда 44238.506.9660.10 – Склад ГСМ със ЗП- 83
(осемдесет и три) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
3.25104e+006(три Правно основание:Имотът се
построена 1983 г.;
милиона двеста
управлява от Министерство на
- Сграда 44238.506.9660.11 – Парно със ЗП- 132 (сто
петдесет и )
отбраната.

№ 3991 /
11.03.2019

№ 3994 /
22.03.2019

№ 3992 /
22.03.2019

№ 3993 /
22.03.2019

1131

1134

1132

1133

Частна

Публична

Публична

Публична

ПИ с идентификатор 44238.506.9659 (четири четири две три
осем точка пет нула шест точка девет шест пет девет) с площ
53169 (петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет) кв.м по
КККР на гр. Лом и построени в него сгради:
- Сграда 44238.506.9659.2 – КПП със застроена площ /ЗП/79 (седемдесет и девет) кв.м, етажност – 1, конструкция –
масивна, година на построяване – 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9659.3 – Военно комендантство със ЗП33 (тридесет и три) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9659.4 – Бръснарница и спално
помещение със ЗП- 37 (тридесет и седем) кв.м, на 1 етаж,
масивна конструкция, построена 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9659.5 – Свинарник със ЗП- 117 (сто и
седемнадесет) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9659.6 – Помпено с умивалня със ЗП- 40
(четиридесет) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9659.7 – Тоалетна със ЗП- 19
(деветнадесет) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1980 г.;
- Сграда 44238.506.9659.8 – Склад със ЗП- 14
(четиринадесет) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1978 г.;
- Сграда 44238.506.9659.9 – Склад със ЗП- 670 (шестстотин и
седемдесет) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция, построена
1934 г.;
- Сграда 44238.506.9659.10 – Склад със ЗП- 667 (шестстотин
шестдесет и седем) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция,
построена 1934 г.;
- Сграда 44238.506.9659.11 – Склад със ЗП- 139 (сто тридесет
Монтана / Лом / гр.Лом /
и девет) кв.м, на 1 етаж, масивна конструкция, построена 1934 2.33575e+006(два
Адрес: ул. "Славянска" № 75 г.;
милиона триста
кв. УПИ:
- Сграда 44238.506.9659.12 – Лавка със ЗП- 165 (сто
тридесет и )

Монтана / Брусарци /
с.Смирненски / Адрес: кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 67564.51.606 (шест седем пет шест
четири точка пет едно точка шест нула шест) по КККР на с.
Смирненски, с площ 6093 (шест хиляди деветдесет и три)
кв.м, представляващ ракетна площадка.

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 –
49.53(четиридесет Регионална дирекция "Борба с
и девет лв. и петд) градушките" - област Монтана.

ПИ с идентификатор 68672.32.4 (шест осем шест седем две
Монтана / Лом / с.Сталийска точка три две точка четири) по КККР на с. Сталийска махала, 593.53(петстотин
махала / Адрес: местността с площ 4601 (четири хиляди шестстотин и един) кв.м,
деветдесет и три
"Багачина" кв. УПИ:
представляващ ракетна площадка.
лв.)

Монтана / Брусарци /
с.Буковец / Адрес: кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 06971.45.238 (нула шест девет седем
едно точка четири пет точка две три осем) по КККР на с.
Буковец, с площ 6937 (шест хиляди деветстотин тридесет и
седем) кв.м, представляващ ракетна площадка.

Правно основание:Имотът се
управлява от Министерство на
отбраната.

56.19(петдесет и
шест лв. и
деветнад)

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 Регионална дирекция "Борба с
градушките" - 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 –
Регионална дирекция "Борба с
градушките" - област Монтана.

№ 3996 /
11.04.2019

№ 3995 /
11.04.2019
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12.04.2019
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№ 3999 /
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22.04.2019
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№ 4004 /
22.04.2019
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1138

1141

1139

1140
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Частна

ПИ с идентификатор 04251.79.7 (нула четири две пет едно
Монтана / Монтана /
точка седем девет точка седем) по КККР на с. Благово, с площ 1322.6(хиляда
с.Благово / Адрес: местност 1002 (хиляда и два) кв.м, представляващ прилежащ терен към триста двадесет и
"Стопански двор" кв. УПИ: фуражна кухня.
два л)

ПИ с идентификатор 51665.201.589 (пет едно шест шест пет
точка две нула едно точка пет осем девет) по КККР на с.
Николово, с площ 3826 (три хиляди осемстотин двадесет и
шест) 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, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
5050.3(пет хиляди извършва от Министъра на
и петдесет лв. и тр) земеделието, храните и горите.

Частна

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

Публична

ПИ с идентификатор 22747.12.46 (две две седем четири седем
точка едно две точка четири шест) по КККР на с. Долно
Озирово, с площ 42 (четиридесет и два) кв.м.
Монтана / Вършец / с.Долно Трайно предназначение на територията: Територия, заета от
Озирово / Адрес: местност води и водни обекти.
816.2(осемстотин и
"Мъртвината" кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За съоръжение на водопровод.
шестнадесет лв. и)

Правно основание:Имотът е в
управление на МЗХГ "Северозападно държавно
предприятие" ДП - гр. Враца,
ЕИК 201617476.

ПИ с идентификатор 70024.178.233 (седем нула нула две
четири точка едно седем осем точка две три три) по КККР на 6341.3(шест
Монтана / Монтана /
с. Стубел, с площ 4804 (четири хиляди осемстотин и четири) хиляди триста
с.Стубел / Адрес: кв. УПИ: кв.м, представляващ свободен стопански терен.
четиридесет)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Частна

Частна

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

Публична

Монтана / Вършец /
с.Стояново / Адрес: кв.
УПИ:

Публична

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

Публична

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

Частна

4181/14801 (четири хиляди сто осемдесет и една от
четиринадесет хиляди осемстотин и една) идеални части от
ПИ с идентификатор 44238.507.136 (четири четири две три
осем точка пет нула седем точка едно три шест) по КККР на
гр. Лом, целият с площ 14801 (четиринадесет хиляди
осемстотин и един) кв.м, представляващ застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.
ПИ с идентификатор 69537.14.101 (шест девет пет три седем
точка едно четири точка едно нула едно) по КККР на село
Стояново, с площ 137729 (сто тридесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и девет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия, заета от
води и водни обекти.
Начин на трайно ползване: Водно течение, река.
ПИ с идентификатор 12961.402.832 (едно две девет шест едно
точка четири нула две точка осем три две) по КККР на град
Вършец, с площ 3849 (три хиляди осемстотин четиридесет и
девет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия, заета от
води и водни обекти.
Начин на трайно ползване: Водно течение, река.
ПИ с идентификатор 12961.403.834 (едно две девет шест едно
точка четири нула три точка осем три четири) по КККР на
град Вършец, с площ 2436 (две хиляди четиристотин тридесет
и шест) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия, заета от
води и водни обекти.
Начин на трайно ползване: Водно течение, река.

ПИ с идентификатор 62222.206.187 (шест две две две две
точка две нула шест точка едно осем седем) по КККР на с.
Монтана / Медковец /
Расово, с площ 2552 (две хиляди петстотин петдесет и два)
с.Расово / Адрес: кв. УПИ: кв.м, представляващ стопански двор - храсти.

Правно основание:На основание
40639.3(четиридесе чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
т хиляди
управлява от областния
шестстотин )
управител на област Монтана.

181802(сто
осемдесет и един
хиляди ос)

Заповед № ДС-0627 /
Дата:20.8.2019 г.
ч.- изцяло отписан

Правно основание:Имотът е в
управление на областния
управител на област Монтана.

14895.6(четиринад Правно основание:Имотът е в
есет хиляди
управление на областния
осемстоти)
управител на област Монтана.

9427.3(девет
Правно основание:Имотът е в
хиляди
управление на областния
четиристотин двад) управител на област Монтана.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
792.4(седемстотин извършва от Министъра на
деветдесет и два л) земеделието, храните и горите.

Заповед № ДС-0625 /
Дата:13.8.2019 г.
ч.- изцяло отписан

№ 4005 /
22.04.2019

№ 4000 /
22.04.2019

№ 4007 /
23.04.2019

№ 4008 /
23.04.2019

№ 4006 /
23.04.2019

№ 4009 /
03.05.2019

№ 4010 /
03.05.2019

№ 4011 /
03.05.2019

№ 4012 /
09.05.2019

1143

592

1145

1146

1144

1147

1148

1149

1150

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
4890.6(четири
разпореждането с имота се
хиляди осемстотин извършва от Министъра на
и дев)
земеделието, храните и горите.

Частна

ПИ с идентификатор 22695.50.1 ( две две шест девет пет
Монтана / Лом / с.Долно
точка пет нула точка едно) по КККР на с. Долно Линево, с
Линево / Адрес: местността площ 3705 (три хиляди седемстотин и пет) кв.м,
„Герм. фуния” кв. УПИ:
представляващ свободен стопански терен.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.216.25 (нула пет две три шест
точка две едно шест точка две пет) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 2220 (две хиляди двеста и двадесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
4262.4(четири
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
хиляди двеста
УПИ:
движение и транспорт.
шестдесет)

Частна

Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
местността "Бреста" кв.
УПИ:

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
местността "Бреста" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 47593.84.4 (четири седем пет девет три
точка осем четири точка четири) по КККР на с. Медковец, с
площ 3911 (три хиляди деветстотин 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
3.32(три лв. и
извършва от Министъра на
тридесет и две ст.) земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 47593.84.35 (четири седем пет девет три
точка осем четири точка три пет) по КККР на с. Медковец, с 218.3(двеста
площ 7009 (седем хиляди и девет) кв.м, представляващ
осемнадесет лв. и
свободен стопански терен.
триде)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
53.2(петдесет и три извършва от Министъра на
лв. и двадесет )
земеделието, храните и горите.

Частна

Монтана / Медковец /
с.Медковец / Адрес:
местността "Бреста" кв.
УПИ:

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 31053.900.10 (три едно нула пет три
стопанисването, управлението и
Монтана / Вълчедръм /
точка девет нула нула точка едно нула) по КККР на с. Златия, 5475.84(пет хиляди разпореждането с имота се
с.Златия / Адрес: местността с площ 2852 (две хиляди осемстотин петдесет и два) кв.м,
четиристотин
извършва от Министъра на
"През барата" кв. УПИ:
представляващ прилежащ терен към краварник - склад.
седемд)
земеделието, храните и горите.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 31053.900.11 (три едно нула пет три
стопанисването, управлението и
Монтана / Вълчедръм /
точка девет нула нула точка едно едно) по КККР на с. Златия, 4982.4(четири
разпореждането с имота се
с.Златия / Адрес: местността с площ 2595 (две хиляди петстотин деветдесет и пет) кв.м,
хиляди
извършва от Министъра на
"През барата" кв. УПИ:
представляващ прилежащ терен към краварник - склад.
деветстотин осем) земеделието, храните и горите.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Частна

ПИ с идентификатор 47593.84.1 (четири седем пет девет три
точка осем четири точка едно) по КККР на с. Медковец, с
площ 1708 (хиляда седемстотин и осем) кв.м, представляващ
свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

ПИ с идентификатор 31053.900.16 (три едно нула пет три
Монтана / Вълчедръм /
точка девет нула нула точка едно шест) по КККР на с. Златия, 1743.36(хиляда
с.Златия / Адрес: местността с площ 908 (деветстотин и осем) кв.м, представляващ
седемстотин
"През барата" кв. УПИ:
прилежащ терен към склад.
четиридесет)

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

ПИ с идентификатор 17943.916.16 (едно седем девет четири
три точка девет едно шест точка едно шест) по КККР на с.
Громшин, с площ 695 (шестстотин деветдесет 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
917.4(деветстотин извършва от Министъра на
и седемнадесет лв.) земеделието, храните и горите.

№ 4013 /
10.05.2019
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№ 4016 /
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№ 4022 /
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№ 4017 /
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Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 10255.111.19 (едно нула две пет пет
стопанисването, управлението и
точка едно едно едно точка едно девет) по КККР на с.
643.33(шестстотин разпореждането с имота се
Василовци, с площ 3641 (три хиляди шестстотин четиридесет четиридесет и три извършва от министъра на
и един) кв.м, представляващ стопански двор - нива.
л)
земеделието, храните и горите.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Василовци / Адрес:
местността "Под царски
път" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 10255.111.50 (едно нула две пет пет
точка едно едно едно точка пет нула) по КККР на с.
Василовци, с площ 28988 (двадесет и осем хиляди
55657(петдесет и
деветстотин осемдесет и осем) кв.м, представляващ свободен пет хиляди
стопански терен.
шестстот)

Частна

Правно основание:На основание
Монтана / Лом / с.Сталийска
3582.98(три хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
махала / Адрес: кв. 10 УПИ: УПИ V (пет) с площ 1111 (хиляда сто и единадесет) кв.м, в кв. петстотин
управлява от областния
V
10 (десет) по регулационния план на с. Сталийска махала.
осемдесет)
управител на област Монтана.

Частна

Частна

Частна

Публична

Частна

Частна

Частна

Монтана / Лом / с.Сталийска УПИ ХІІІ (тринадесет) с площ 1186 (хиляда сто осемдесет и
махала / Адрес: кв. 4 УПИ: шест) кв.м, в кв. 4 (четири) по регулационния план на с.
ХІІІ
Сталийска махала.
ПИ с идентификатор 44238.84.1 (четири четири две три осем
точка осем четири точка едно) по КККР на гр. Лом, с площ
760579 (седемстотин и шестдесет хиляди петстотин
седемдесет и девет) кв.м.
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Адрес: местността "Токмеш" Начин на трайно ползване: Нива.
кв. УПИ:
Категория на земята при неполивни условия: 4.
ПИ с идентификатор 48489.26.739 (четири осем четири осем
девет точка две шест точка седем три девет) по КККР на гр.
Монтана, с площ 14839 (четиринадесет хиляди осемстотин
тридесет и девет) кв.м, трайно предназначение на
територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин
на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно
съоръжение,
Монтана / Монтана /
както и изградената върху имота предпазна дига на
гр.Монтана / Адрес: кв.
корекцията на река Огоста в участъка след отводящия канал
УПИ:
на основния изпускател на язовир Огоста.
ПИ с идентификатор 44238.83.1 (четири четири две три осем
точка осем три точка едно) по КККР на гр. Лом, с площ
667255 (шестстотин шестдесет и седем хиляди двеста
петдесет и пет) кв.м.
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Адрес: местността "Токмеш" Начин на трайно ползване: Нива.
кв. УПИ:
Категория на земята при неполивни условия: 4.
ПИ с идентификатор 44238.79.2 (четири четири две три осем
точка седем девет точка две) по КККР на гр. Лом, с площ
95026 (деветдесет и пет хиляди и двадесет и шест) кв.м.
Монтана / Лом / гр.Лом /
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Адрес: местността "Токмеш" Начин на трайно ползване: Нива.
кв. УПИ:
Категория на земята при неполивни условия: 4.
ПИ с идентификатор 72940.51.2 (седем две девет четири нула
точка пет едно точка две) по КККР на с. Трайково, с площ
154666 (сто петдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет
Монтана / Лом / гр.Лом /
и шест) кв.м.
Адрес: местността
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
"Моминбродски гред" кв.
Начин на трайно ползване: Нива.
УПИ:
Категория на земята при неполивни условия: 4.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
3824.85(три хиляди чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
осемстотин
управлява от областния
двадесет)
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, имотът се
93209(деветдесет и управлява от Министъра на
три хиляди двеста) земеделието, храните и горите.

Правно основание:Имотът и
60543.1(шестдесет съоръжението, описани в раздел
хиляди петстотин 3, са в управление на Министъра
чет)
на земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
81772.1(осемдесет чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, имотът се
и един хиляди
управлява от Министъра на
седемс)
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
11645.4(единадесет чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, имотът се
хиляди шестстотин управлява от Министъра на
ч)
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
17956.7(седемнаде чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, имотът се
сет хиляди
управлява от Министъра на
деветстоти)
земеделието, храните и горите.

№ 4018 /
21.05.2019
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23.05.2019

№ 4024 /
23.05.2019

№ 4023 /
23.05.2019

№ 4026 /
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Частна

Частна

Частна

Монтана / Лом / гр.Лом /
Адрес: местността
"Моминбродски гред" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 72940.51.1 (седем две девет четири нула
точка пет едно точка едно) по КККР на с. Трайково, с площ
122897 (сто двадесет и две хиляди осемстотин деветдесет и
седем) кв.м.
Правно основание:На основание
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
14268.3(четиринад чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, имотът се
Начин на трайно ползване: Нива.
есет хиляди двеста управлява от Министъра на
Категория на земята при неполивни условия: 4.
ше)
земеделието, храните и горите.

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

ПИ с идентификатор 72940.40.244 (седем две девет четири
нула точка четири нула точка две четири четири) по КККР на 15577(петнадесет
с. Трайково, с площ 8113 (осем хиляди сто и тринадесет) кв.м, хиляди петстотин
представляващ прилежащ терен към овчарник и склад.
се)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 72940.40.245 (седем две девет четири
нула точка четири нула точка две четири пет) по КККР на с.
Трайково, с площ 3216 (три хиляди двеста и шестнадесет)
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

6174.72(шест
хиляди сто
седемдесет и ч)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

1664.5(хиляда
шестстотин
шестдесет и )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

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

Частна

ПИ с идентификатор 27557.80.552 (две седем пет пет седем
точка осем нула точка пет пет две) по КККР на с. Ерден, с
Монтана / Бойчиновци /
площ 1261 (хиляда двеста шестдесет и един) кв.м,
с.Ерден / Адрес: кв. УПИ: представляващ свободен стопански терен.
ПИ с идентификатор 12543.159.20 (едно две пет четири три
точка едно пет девет точка две нула) по КККР на гр.
Вълчедръм, с площ 703 (седемстотин и три) кв.м.
Монтана / Вълчедръм /
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
гр.Вълчедръм / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: Нива.
УПИ:
Категория на земята при неполивни условия: 3.
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.58.1.2 (четири
осем четири осем девет точка осем точка пет осем точка едно
точка две) по КККР на гр. Монтана, представляващ втори
етаж със застроена площ 108 (сто и осем) кв.м от триетажна
масивна сграда, както и две тавански помещения с обща
застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м и съответните
Монтана / Монтана /
идеални части от общите части на сградата и от правото на
гр.Монтана / Адрес: ул.
строеж.
"Цар Борис ІІІ" № 1, ет.2 кв. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
УПИ:
апартамент.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.910.23 (нула пет две три шест
точка девет едно нула точка две три) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 3103 (три хиляди сто и три) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
УПИ:
движение и транспорт.

Публична

ПИ с идентификатор 05236.909.28 (нула пет две три шест
точка девет нула девет точка две осем) по КККР на гр.
Бойчиновци, с площ 961 (девтстотин шестдесет и един) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
Монтана / Бойчиновци /
транспорта.
1845.1(хиляда
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за
осемстотин
УПИ:
движение и транспорт.
четиридесет )

Частна

Частна

Правно основание:Имотът е в
82.67(осемдесет и управление на Министъра на
два лв. и шестдесе) земеделието, храните и горите.

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Български
спортен тотализатор" - гр. София,
ЕИК 202766380 – юридическо
32575.3(тридесет и лице със статут на държавно
два хиляди
предприятие по чл. 62, ал. 3 от
петстоти)
Търговския закон.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
5957.8(пет хиляди компания Железопътна
деветстотин
инфраструктура" – гр. София,
петдесе)
БУЛСТАТ 130823243.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.
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Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Монтана / Брусарци /
с.Княжева махала / Адрес:
местността "Бабката" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 37397.509.26 (три седем три девет седем
точка пет нула девет точка две шест) по КККР на с. Княжева 4264.92(четири
махала, с площ 3231 (три хиляди двеста тридесет и един) кв.м, хиляди двеста
представляващ свободен стопански терен.
шестдесет)

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес:
месността "Грамаге" кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Пи с идентификатор 14297.904.4 (едно четири две девет седем
стопанисването, управлението и
точка девет нула четири точка четири) по КККР на с.
3994.6(три хиляди разпореждането с имота се
Гаганица, с площ 1752 (хиляда седемстотин петдесет и два)
деветстотин
извършва от министъра на
кв.м, представляващ прилежащ терен към сграда-кантар.
деветде)
земеделието, храните и горите.

Частна

Монтана / Берковица /
с.Гаганица / Адрес:
месността "Грамаге" кв.
УПИ:

Публична

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
Пи с идентификатор 14297.904.2 (едно четири две девет седем
стопанисването, управлението и
точка девет нула четири точка две) по КККР на с. Гаганица, с 6008.4(шест
разпореждането с имота се
площ 3338 (три хиляди триста тридесет и осем) кв.м,
хиляди и осем лв. и извършва от министъра на
представляващ свободен стопански терен.
четир)
земеделието, храните и горите.
ПИ с идентификатор 39743.551.84 (три девет седем четири
три точка пет пет едно точка осем четири) по КККР на с.
Крива бара, с площ 19018 (деветнадесет хиляди и
Правно основание:Имотът се
осемнадесет) кв.м.
управлява от ДП "Национална
Трайно предназначение на територията: Територия на
25103.8(двадесет и компания Железопътна
транспорта.
пет хиляди сто и
инфраструктура" – гр. София,
Начин на трайно ползване: За железопътна гара, спирка.
тр)
БУЛСТАТ 130823243.

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес: кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 39743.551.92 (три девет седем четири
три точка пет пет едно точка девет две) по КККР на с. Крива
бара, с площ 63862 (шестдесет и три хиляди осемстотин
шестдесет и два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

Монтана / Медковец /
с.Расово / Адрес: местност
"Под окопа" кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 62222.602.10 (шест две две две две точка
шест нула две точка едно нула) по КККР на с. Расово, с площ
11822 (единадесет хиляди осемстотин двадесет и два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Начин на трайно ползване: Нива.
1220(хиляда двеста
Категория на земята при неполивни условия: 4.
и двадесет лв.)

Публична

Частна

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Национална
84297.8(осемдесет компания Железопътна
и четири хиляди
инфраструктура" – гр. София,
двес)
БУЛСТАТ 130823243.

Частна

Монтана / Медковец /
с.Аспарухово / Адрес:
местност "Луда бара" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местност "Разлево" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 00792.220.23 (нула нула седем девет две
точка две две нула точка две три) по КККР на с. Аспарухово,
с площ 19007 (деветнадесет хиляди и седем) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия: 3.
ПИ с идентификатор 39743.518.25 (три девет седем четири
три точка пет едно осем точка две пет) по КККР на с. Крива
бара, с площ 10694 (десет хиляди шестстотин деветдесет и
четири) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия: 3.

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местност "Сини вир" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 39743.546.4 (три девет седем четири три
точка пет четири шест точка четири) по КККР на с. Крива
бара, с площ 3055 (три хиляди петдесет и пет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
314.36(триста и
Начин на трайно ползване: Нива.
четиринадесет лв.
Категория на земята при неполивни условия: 5.
и т)

Частна

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.

1955.8(хиляда
деветстотин
петдесет и )

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.

1414.55(хиляда
четиристотин и
четирина)

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.
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Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местност "Стублата" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местност "Робовото" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 39743.548.18 (три девет седем четири
три точка пет четири осем точка едно осем) по КККР на с.
Крива бара, с площ 10643 (десет хиляди шестстотин
четиридесет и три) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия: 3.
ПИ с идентификатор 10255.100.8 (едно нула две пет пет точка
едно нула нула точка осем) по КККР на с. Василовци, с площ
15678 (петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем)
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия: 3.

Частна

Монтана / Брусарци /
с.Крива бара / Адрес:
местност "Робовото" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 10255.100.9 (едно нула две пет пет точка
едно нула нула точка девет) по КККР на с. Василовци, с площ
11402 (единадесет хиляди четиристотин и два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Земеделска.
1340.64(хиляда
Начин на трайно ползване: Нива.
триста и
Категория на земята при неполивни условия: 3.
четиридесет лв)

Частна

Монтана / Берковица /
с.Ягодово / Адрес: кв. 18
УПИ: ХІV

Правно основание:На основание
887.4(осемстотин чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
УПИ ХІV (четиринадесет) с площ 425 (четиристотин двадесет осемдесет и седем управлява от областния
и пет) кв.м, в кв. 18 (осемнадесет) по плана на с. Ягодово.
л)
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
ул. "Първа" № 10А кв. 98
УПИ: І

УПИ І (едно) с площ 734 (седемстотин тридесет и четири)
кв.м, в кв. 98 (деветдесет и осем) по плана на с. Долна
Вереница.

Правно основание:На основание
1609.2(хиляда
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
шестстотин и девет управлява от областния
лв. )
управител на област Монтана.

Частна

Монтана / Монтана /
с.Долна Вереница / Адрес:
ул. „Първа”№ 10Б кв. 98
УПИ: ІІ

УПИ ІІ (две) с площ 585 (петстотин осемдесет и пет) кв.м, в
кв. 98 (деветдесет и осем) по плана на с. Долна Вереница.

Правно основание:На основание
1282.6(хиляда
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
двеста осемдесет и управлява от областния
два )
управител на област Монтана.

ПИ с идентификатор 02542.500.11 (нула две пет четири две
точка пет нула нула точка едно едно) по КККР на с.
Балювица, с площ 1062 (хиляда шестдесет и два) кв.м,
представляващ прилежащ терен към склад.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
2217.5(две хиляди разпореждането с имота се
двеста
извършва от министъра на
седемнадесет)
земеделието, храните и горите.

Частна

Частна

Частна

Частна

Монтана / Берковица /
с.Балювица / Адрес:
месността "Средно ливаге"
кв. УПИ:

1642.44(хиляда
шестстотин
четиридесет )

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.

1843.5(хиляда
осемстотин
четиридесет )

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, имотът
се управлява от Министъра на
земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 02542.500.12 (нула две пет четири две
точка пет нула нула точка едно две) по КККР на с. Балювица, 1877.4(хиляда
с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв.м, представляващ осемстотин
свободен стопански терен.
седемдесет и)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

Монтана / Берковица /
с.Балювица / Адрес:
месността "Средно ливаге"
кв. УПИ:

ПИ с идентификатор 02542.500.13 (нула две пет четири две
точка пет нула нула точка едно три) по КККР на с. Балювица, 9289.5(девет
с площ 4449 (четири хиляди четиристотин четиридесет и
хиляди двеста
девет) кв.м, представляващ прилежащ терен към овчарник.
осемдесет )

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

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

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 12543.922.9 (едно две пет четири три
стопанисването, управлението и
точка девет две две точка девет) по КККР на гр. Вълчедръм, с 11074.6(единадесет разпореждането с имота се
площ 5768 (пет хиляди седемстотин шестдесет и осем) кв.м, хиляди седемдесет извършва от Министъра на
представляващ свободен стопански терен.
и)
земеделието, храните и горите.

Монтана / Берковица /
с.Балювица / Адрес:
месността "Средно ливаге"
кв. УПИ:

№ 4051 /
18.07.2019

№ 4050 /
18.07.2019
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18.07.2019
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18.07.2019
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ПИ с идентификатор 48859.10.501 (четири осем осем пет
девет точка едно нула точка пет нула едно) по КККР на с.
Мокреш, с площ 10064 (десет хиляди шестдесет и четири)
кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник и битова
сграда.
Поземлен имот с идентификатор 14180.100.22 (едно четири
едно осем нула точка едно нула нула точка две две) по КККР
на с. Габровница, с площ 8585 (осем хиляди петстотин
осемдесет и пет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на
транспортни средства.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
19322.9(деветнадес разпореждането с имота се
ет хиляди триста
извършва от министъра на
два)
земеделието, храните и горите.

Частна

Монтана / Вълчедръм /
с.Мокреш / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес:
местността „Кочи дол” кв.
УПИ:

Частна

Поземлен имот с идентификатор 54496.30.21 (пет четири
четири девет шест точка три нула точка две едно) по КККР на
с. Охрид, с площ 20747 (двадесет хиляди седемстотин
четиридесет и седем) кв.м и построени в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 54496.30.21.1 (пет четири четири
девет шест точка три нула точка две едно точка едно) Бунгало за личен състав със застроена площ 234 (двеста
тридесет и четири) кв.м,
етажност - 1 (един), конструкция - масивна, построена 1974 г.
2. Сграда с идентификатор 54496.30.21.2 (пет четири четири
девет шест точка три нула точка две едно точка две) - Гараж
със ЗП 942 (деветстотин четиридесет и два) кв.м, етажност - 1
(един), конструкция - масивна, построена 1974 г.
3. Сграда с идентификатор 54496.30.21.3 (пет четири четири
Монтана / Бойчиновци /
девет шест точка три нула точка две едно точка три) - Склад 54108.3(петдесет и Правно основание:Имотът се
с.Охрид / Адрес: местността със ЗП 754 (седемстотин петдесет и четири) кв.м, етажност - 1 четири хиляди сто управлява от Министерство на
„Пъстрина” кв. УПИ:
(един), конструкция - масивна, построена 1976 г.
и)
отбраната.

Частна

Поземлен имот с идентификатор 54496.30.22 (пет четири
четири девет шест точка три нула точка две две) по КККР на
с. Охрид, с площ 39906 (тридесет и девет хиляди деветстотин
и шест) кв.м и построени в него сгради:
1. Сграда с идентификатор 54496.30.22.1 (пет четири четири
девет шест точка три нула точка две две точка едно) - Склад
със застроена площ 47 (четиридесет и седем) кв.м, етажност 1 (един), конструкция - масивна, построена 1976 г.
2. Сграда с идентификатор 54496.30.2.2 (пет четири четири
девет шест точка три нула точка две две точка две) - Склад
със ЗП 47 (четиридесет и седем) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, построена 1976 г.
3. Сграда с идентификатор 54496.30.22.3 (пет четири четири
девет шест точка три нула точка две две точка три) - Склад
със ЗП 47 (четиридесет и седем) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, построена 1976 г.
4. Сграда с идентификатор 54496.30.22.4 (пет четири четири
девет шест точка три нула точка две две точка четири) - Склад
със ЗП 46 (четиридесет и шест) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна, построена 1976 г.
5. Сграда с идентификатор 54496.30.22.5 (пет четири четири
Монтана / Бойчиновци /
девет шест точка три нула точка две две точка пет) - Склад
55267.8(петдесет и Правно основание:Имотът се
с.Охрид / Адрес: местността със ЗП 47 (четиридесет и седем) кв.м, етажност - 1 (един),
пет хиляди двеста управлява от Министерство на
„Пъстрина” кв. УПИ:
конструкция - масивна, построена 1976 г.
ш)
отбраната.

16483.2(шестнадес Правно основание:Имотът се
ет хиляди
управлява от Министерство на
четиристоти)
отбраната.

№ 4053 /
24.07.2019

№ 4055 /
05.08.2019

№ 4054 /
05.08.2019

1177

1179

1178

Публична

Частна

Частна

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

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

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

Две помещения на третия етаж от ниското триетажно тяло на
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.1
(четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно) по КККР на гр. Монтана, конструкция - МсбЖ,
обособени в самостоятелни обекти, както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.12
(четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно точка едно две) със застроена площ 28,00
(двадесет и осем) кв.м, брой нива: 1, предназначение: За
делова и административна дейност, ведно с 0,781% (нула цяло
седемстотин осемдесет и една хилядни процента) ид. части от
общите части на сградата;
- Самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.1.11
(четири осем четири осем девет точка осем точка три едно
точка едно точка едно едно) със застроена площ 15,20
(петнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м, брой нива: 1,
предназначение: За делова и административна дейност, ведно 22927.8(двадесет и
с 0,424% (нула цяло четиристотин двадесет и четири хилядни два хиляди
процента) ид. части от общите части на сградата.
деветсто)

ПИ с идентификатор 12543.923.10 (едно две пет четири три
точка девет две три точка едно нула) по кадастралната карта
на гр. Вълчедръм, с площ 618 (шестстотин и осемнадесет)
кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:Имотът,
описан в графа № 3, е
предоставен безвъзмездно за
управление на Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството за нуждите на
Главна дирекция „ГРАО”,
съгласно Решение на МС №
769/08.12.2008 г.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
1186.56(хиляда сто разпореждането с имота се
осемдесет и шест извършва от Министъра на
лв)
земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 12543.923.8 (едно две пет четири три
точка девет две три точка осем) по кадастралната карта на гр.
Вълчедръм, с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м,
1104(хиляда сто и
представляващ свободен стопански терен.
четири лв.)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

С договор № 3 за
продажба на имот
– частна държавна
собственост от
05.11.2019 г.,
вписан в Служба
по вписванията гр.
Монтана, вх. рег.
№ 4748/05.11.2019
г., акт. № 27, том
14, стр. 126056,
правото на
собственост върху
имота, описан в
раздел 3, е
прехвърлено на
Калин Радоев
Ценов от гр.
Монтана.

№ 4056 /
05.08.2019

№ 4057 /
21.08.2019

№ 4058 /
21.08.2019

№ 4059 /
21.08.2019

1078

1180

1181

1182

Частна

Правно основание:На основание
Поземлен имот с идентификатор 14965.29.535 (едно четири
чл. 18, ал. 1 от Закона за
Монтана / Георги Дамяново девет шест пет точка две девет точка пет три пет) по КККР на 451.4(четиристоти държавната собственост имотът
/ с.Главановци / Адрес: кв. с. Главановци, с площ 285 (двеста осемдесет и пет) кв.м,
н петдесет и един се управлява от областния
УПИ:
представляващ застроен терен.
л)
управител на област Монтана.

Частна

6724.1(шест
хиляди
седемстотин
двадес)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Публична

Публична

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

ПИ с идентификатор 03397.64.2 (нула три три девет седем
точка шест четири точка две) по КККР на с. Бели брод, с
площ 5094 (пет хиляди деветдесет и четири) кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 14180.257.8 (едно четири
едно осем нула точка две пет седем точка осем) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Габровница, с площ 53201 (петдесет и три хиляди двеста и
един) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

102146(сто и две
хиляди сто
четиридес)

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 14180.8.23 (едно четири
едно осем нула точка осем точка две три) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Габровница, с площ
40056 (четиридесет хиляди и петдесет и шест) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
76907.5(седемдесет компания Железопътна
и шест хиляди
инфраструктура" – гр. София,
девет)
БУЛСТАТ 130823243.

Към Раздел 13:
Със Заповед № ДС06-41/25.11.2019
г.на областния
управител на
област Монтана
имотът, описан в
раздел 3, е
отписан от
актовите книги за
Заповед № ДС-06- държавна
41 /
собственост в
Дата:25.11.2019 г. полза на Калин
ч.- изцяло отписан Радоев Ценов

№ 4060 /
21.08.2019

№ 4061 /
29.08.2019

№ 4062 /
29.08.2019

№ 4063 /
29.08.2019

№ 4064 /
29.08.2019

№ 4065 /
13.09.2019

№ 4066 /
16.09.2019

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Частна

Частна

Монтана / Монтана /
с.Габровница / Адрес: кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 14180.8.31 (едно четири
едно осем нула точка осем точка три едно) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Габровница, с площ
69149 (шестдесет и девет хиляди сто четиридесет и девет)
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене / Адрес:
кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 22873.256.398 (две две осем
седем три точка две пет шест точка три девет осем) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно
Церовене, с площ 28582 (двадесет и осем хиляди петстотин
осемдесет и два) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
37728.2(тридесет и
транспорта.
седем хиляди
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
седемс)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене / Адрес:
кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 22873.253.363 (две две осем
седем три точка две пет три точка три шест три) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно
Церовене, с площ 90715 (деветдесет хиляди седемстотин и
петнадесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
119744(сто
транспорта.
деветнадесет
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
хиляди седемс)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене / Адрес:
кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 22873.73.141 (две две осем
седем три точка седем три точка едно четири едно) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно
Церовене, с площ 45303 (четиридесет и пет хиляди триста и
три) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Монтана / Якимово /
с.Долно Церовене / Адрес:
кв. УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 22873.123.209 (две две осем
седем три точка едно две три точка две нула девет) по
Правно основание:На основание
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно
чл. 9, ал. 4 от Закона за
Церовене, с площ 74042 (седемдесет и четири хиляди и
железопътния транспорт, имотът
четиридесет и два) кв.м.
се управлява от ДП "Национална
Трайно предназначение на територията: Територия на
97735.4(деветдесет компания Железопътна
транспорта.
и седем хиляди
инфраструктура" – гр. София,
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
седе)
БУЛСТАТ 130823243.

Монтана / Берковица /
с.Лесковец / Адрес:
месността "Егумен" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 43414.47.96 (четири три четири едно
четири точка четири седем точка девет шест) по КККР на
село Лесковец, с площ 3380 (три хиляди триста и осемдесет)
кв.м, представляващ прилежащ терен към два бр. складове и
бетонова площадка.

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

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 12543.919.3 (едно две пет четири три
стопанисването, управлението и
точка девет едно девет точка три) по КККР на гр. Вълчедръм,
разпореждането с имота се
с площ 1382 (хиляда триста осемдесет и два) кв.м,
79.47(седемдесет и извършва от Министъра на
представляващ стопански двор - пасище, мера.
девет лв. и четир) земеделието, храните и горите.

132766(сто
тридесет и две
хиляди седе)

59800(петдесет и
девет хиляди и
осем)

6084(шест хиляди
осемдесет и
четири)

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от министъра на
земеделието, храните и горите.

№ 4067 /
16.09.2019

№ 4068 /
16.09.2019

№ 4069 /
16.09.2019

№ 4070 /
16.09.2019

№ 4071 /
15.10.2019

№ 4072 /
18.10.2019

1190

1191

1192

1193

982

966

Частна

Частна

Частна

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
78.6(седемдесет и извършва от Министъра на
осем лв. и шестде) земеделието, храните и горите.

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

ПИ с идентификатор 12543.919.17 (едно две пет четири три
точка девет едно девет точка едно седем) по КККР на гр.
Вълчедръм, с площ 1367 (хиляда триста шестдесет и седем)
кв.м, представляващ стопански двор - пасище, мера.

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

Правно основание:На основание
ПИ с идентификатор 12543.919.20 (едно две пет четири три
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
точка девет едно девет точка две нула) по КККР на гр.
стопанисването, управлението и
Вълчедръм, с площ 11633 (единадесет хиляди шестстотин
разпореждането с имота се
тридесет и три) кв.м, представляващ стопански двор - пасище, 670.62(шестстотин извършва от Министъра на
мера.
и седемдесет лв. и ) земеделието, храните и горите.

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

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 12543.919.27 (едно две пет четири три
стопанисването, управлението и
точка девет едно девет точка две седем) по КККР на гр.
разпореждането с имота се
Вълчедръм, с площ 5320 (пет хиляди триста и двадесет) кв.м, 305.9(триста и пет извършва от Министъра на
представляващ стопански двор - пасище, мера.
лв. и деветдесет ) земеделието, храните и горите.

Монтана / Вълчедръм /
гр.Вълчедръм / 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, храните и горите.

Частна

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Христо Ботев" кв. УПИ:

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Горна Лука / Адрес:
местността "Врелото" кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 12543.919.31 (едно две пет четири три
точка девет едно девет точка три едно) по КККР на гр.
337.35(триста
Вълчедръм, с площ 5867 (пет хиляди осемстотин шестдесет и тридесет и седем
седем) кв.м, представляващ стопански двор - пасище, мера.
лв. и )

ПИ с идентификатор 48489.6.3 (четири осем четири осем
девет точка шест точка три) по кадастралната карта на гр.
Монтана, с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м и
построената в него двуетажна масивна сграда с
идентификатор 48489.6.3.2 (четири осем четири осем девет
точка шест точка три точка две), построена 1967 г., състояща
се от два самостоятелни обекти, както следва:
- Самостоятелен обект 48489.6.3.2.1 (четири осем четири осем
девет точка шест точка три точка две точка едно),
представляващ жилище - апартамент № 1 на I етаж, със
застроена площ 73,52 (седемдесет и три цяло и петдесет и две
стотни) кв.м, състоящ се от антре, кухня /дневна/, баня,
пералня и две спални, ведно с принадлежащото му мазе № 1
със застроена площ 13,49 (тринадесет цяло и четиридесет и
девет) кв.м, както и съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж;
- Самостоятелен обект 48489.6.3.2.2 (четири осем четири осем
девет точка шест точка три точка две точка две),
представляващ жилище - апартамент № 2 на II етаж, със
застроена площ 75,91 (седемдесет и пет цяло и деветдесет и
една стотни) кв.м, състоящ се от антре, кухня /дневна/, баня,
пералня и две спални, ведно с принадлежащото му мазе № 2
със застроена площ 17,40 (седемнадесет цяло и четиридесет)
кв.м, както и съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж.
Поземлен имот с идентификатор 16300.96.2 (едно шест три
нула нула точка девет шест точка две) по КККР на с. Горна
Лука, с площ 6553 (шест хиляди петстотин петдесет и три)
кв.м.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За кожарската, кожухарската и
обувната промишленост.

Правно основание:На основание
чл. 9, ал. 4 от Закона за
железопътния транспорт, имотът
се управлява от Държавно
предприятие "Национална
32969.2(тридесет и компания Железопътна
две хиляди
инфраструктура" – гр. София,
деветсто)
БУЛСТАТ 130823243.

Правно основание:На основание
9803.3(девет
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди осемстотин управлява от областния
и три )
управител на област Монтана.

№ 4073 /
24.10.2019

№ 4074 /
06.11.2019

№ 4075 /
08.11.2019

№ 4076 /
08.11.2019

№ 4077 /
08.11.2019

№ 4078 /
08.11.2019

№ 4079 /
12.11.2019

№ 4080 /
28.11.2019

305

876

574

575

576

577

117

1194

Правно основание:Имотът е в
управление на "Северозападно
Ловна хижа - сграда с идентификатор 58116.70.43.1 (пет осем
държавно предприятие" ДП, ЕИК
едно едно шест точка седем нула точка четири три точка
201617476 – Териториално
едно) по КККР на с. Превала, със застроена площ 147 (сто
8066.3(осем хиляди поделение Държавно горско
четиридесет и седем) кв.м, етажност - 2 (два), конструкция - шестдесет и шест стопанство "Чипровци" град
МЖ, година на построяване 1985 г.
л)
Чипровци.

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Краймерица"
кв. УПИ:

Частна

Поземлен имот с идентификатор 07510.62.25 (нула седем пет
едно нула точка шест две точка две пет) по КККР на с.
Монтана / Берковица /
Бързия, с площ 1288 (хиляда двеста осемдесет и осем) кв.м.
2670.8(две хиляди
с.Бързия / Адрес: местността Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
шестстотин и
"Поплаловица" кв. УПИ:
Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.
седемд)

Публична

Публична

Публична

Публична

Публична

Частна

Правно основание:На основание
чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
управлява от областния
управител на област Монтана.

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

ПИ с идентификатор 49607.143.414 (четири девет шест нула
седем точка едно четири три точка четири едно четири) по
КККР на с. Мърчево, с площ 31241 (тридесет и един хиляди
двеста четиридесет и един) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
транспорта.
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.

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

ПИ с идентификатор 49607.143.415 (четири девет шест нула
седем точка едно четири три точка четири едно пет) по КККР
на с. Мърчево, с площ 29893 (двадесет и девет хиляди
осемстотин деветдесет и три) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
39458.8(тридесет и
транспорта.
девет хиляди
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
четири)

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

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

ПИ с идентификатор 49607.67.416 (четири девет шест нула
седем точка шест седем точка четири едно шест) по КККР на
с. Мърчево, с площ 21614 (двадесет и един хиляди
шестстотин и четиринадесет) кв.м.
Трайно предназначение на територията: Територия на
28530.5(двадесет и
транспорта.
осем хиляди
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
петстот)

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Национална
компания Железопътна
инфраструктура" – гр. София,
БУЛСТАТ 130823243.

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

ПИ с идентификатор 49607.67.417 (четири девет шест нула
седем точка шест седем точка четири едно седем) по КККР на
с. Мърчево, с площ 22793 (двадесет и две хиляди седемстотин
Правно основание:Имотът се
деветдесет и три) кв.м.
управлява от ДП "Национална
Трайно предназначение на територията: Територия на
30086.8(тридесет компания Железопътна
транспорта.
хиляди осемдесет и инфраструктура" – гр. София,
Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт.
ше)
БУЛСТАТ 130823243.

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: бул.
"Христо Ботев" № 56, ет. 3
кв. УПИ:

Самостоятелен обект с идентификатор 48489.5.144.8.3
(четири осем четири осем девет точка пет точка едно четири
четири точка осем точка три) по КККР на гр. Монтана, със
застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м,
представляващ III-ти етаж от четириетажна административна
сграда с идентификатор 48489.5.144.8 (четири осем четири
осем девет точка пет точка едно четири четири точка осем),
конструкция - МсбЖ, година на построяване - 1968 г., както и
съответните идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж.
130806(сто и
Предназначение на самостоятелния обект: За делова и
тридесет хиляди
административна дейност.
осемстот)

Правно основание:Имотът се
управлява от Изпълнителна
агенция "Автомобилна
администрация" - гр. София,
БУЛСТАТ 121410441.

ПИ с идентификатор 03397.64.9 (нула три три девет седем
точка шест четири точка девет) по КККР на с. Бели брод, с
площ 3229 (три хиляди двеста двадесет 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, храните и горите.

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

Правно основание:Имотът се
управлява от ДП "Национална
41238.1(четиридесе компания Железопътна
т и един хиляди
инфраструктура" – гр. София,
двес)
БУЛСТАТ 130823243.

4262.3(четири
хиляди двеста
шестдесет)

№ 4081 /
28.11.2019

№ 4082 /
28.11.2019

№ 4084 /
03.12.2019

№ 4083 /
03.12.2019

№ 4085 /
04.12.2019

1195

253

1197

1196

1093

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес:
местността "Бабин дол" кв.
УПИ:

Частна

Монтана / Чипровци /
с.Превала / Адрес: кв.
УПИ:

Частна

Частна

Публична

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

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

Монтана / Берковица /
с.Слатина / Адрес: кв.
УПИ:

ПИ с идентификатор 58116.37.80 (пет осем едно едно шест
точка три седем точка осем нула) по КККР на с. Превала, с
площ 8107 (осем хиляди сто и седем) кв.м, представляващ
застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен,
складов обект.
ПИ с идентификатор 58116.53.151 (пет осем едно едно шест
точка пет три точка едно пет едно) по КККР на с. Превала, с
площ 14700 (четиринадесет хиляди и седемстотин) кв.м,
представляващ застроен терен.
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За дърводобивната и
дървообработващата промишленост.

ПИ с идентификатор 12543.919.22 (едно две пет четири три
точка девет едно девет точка две две) по КККР на гр.
Вълчедръм, с площ 12024 (дванадесет хиляди и двадесет и
четири) кв.м, представляващ стопански двор - пасище, мера.

ПИ с идентификатор 12543.919.11 (едно две пет четири три
точка девет едно девет точка едно едно) по КККР на гр.
Вълчедръм, с площ 1150 (хиляда сто и петдесет) кв.м,
представляващ прилежащ терен към склад-навес.
Язовир "Среченска бара"
- Общ завирен обем – 15,50 милиона куб.м (15,50 . 106 m3)
- Полезен обем – 14,50 млн. куб.м (14,50 . 106 m3)
- Мъртъв обем – 1,00 млн. куб.м (106 m3)
Язовирът включва:
ПИ с идентификатор 67221.66.36 (шест седем две две едно
точка шест шест точка три шест) по КККР на с. Слатина, с
площ 1616523 (един милион шестстотин и шестнадесет
хиляди петстотин двадесет и три) кв.м, с начин на трайно
ползване - Язовир и построени в него язовирни съоръжения:
- Язовирна стена - конструкция - земнонасипна с водоплътен
елемент - глинено тяло откъм водната страна, грус и каменен
дренаж откъм въздушнатастрана, височина - 51 м, ширина по
короната - 5 м, кота било - 451,50 м, кота мъртъв обем 418,00 м;
- Преливник - траншеен, с едностранно преливане,
разположен на десния скат, дължина на преливния ръб - 14,00
м, преливно водно количество - 3,60 куб.м/сек.; преливна
височина - 0.30 м и допълнително изградена през 1987 г.
савачна конструкция с височина 0,50 м за повдигане на
преливния ръб;
- Бързоток с трапецовиден профил, дължина 511,00 м,
бетонова конструкция;
- Енергогасител с дължина 18,50 м, бетонова конструкция;
- Водосток с конструктивна дължина 6,55 м и пълна ширина
от 4,00 м, стоманобетонова конструкция;
- Водовземна кула - стоманобетонова конструкция,
цилиндрична с външен диаметър 4,00 м, височина - 48,35 м;
- Основен изпускател - стоманена тръба с диаметър 1000 мм,
дължина - 383,00 м;
- Шибърна камера - стоманобетонова монолитна конструкция,
ширина 460 см, дължина 430 см, височина 5,06 м;
- Енергогасител на основния изпускател с дължина 14,00 м,
ширина 3,40 м и височина на прага 2,43 м; след
енергогасителя е построена бързоток с втори енергогасител и

Правно основание:На основание
13554.9(тринадесет чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
хиляди петстотин управлява от областния
пе)
управител на област Монтана.

Правно основание:На основание
21991.2(двадесет и чл. 18, ал. 1 от ЗДС, имотът се
една хиляди
управлява от областния
деветст)
управител на област Монтана.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
691.38(шестстотин разпореждането с имота се
деветдесет и един извършва от Министъра на
л)
земеделието, храните и горите.

2208(две хиляди
двеста и осем лв.)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:Имотът е в
управление на Областния
управител на област Монтана и
председател на Асоциация по
2.70283e+006(два ВиК на обособената територия,
милиона
обслужвана от "ВиК" ООД - гр.
седемстотин и две ) Монтана

№ 4087 /
05.12.2019

№ 4088 /
05.12.2019

№ 4089 /
05.12.2019

№ 4086 /
05.12.2019

№ 4090 /
06.12.2019

1038

1042

1043

1198

1039

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
ПИ с идентификатор 21840.684.2 (две едно осем четири нула
стопанисването, управлението и
Монтана / Монтана /
точка шест осем четири точка две) по КККР на с. Доктор
7617.7(седем
разпореждането с имота се
с.Доктор Йосифово / Адрес: Йосифово, с площ 5771 (пет хиляди седемстотин седемдесет и хиляди шестстотин извършва от Министъра на
кв. УПИ:
един) кв.м, представляващ прилежащ терен към краварник.
и седе)
земеделието, храните и горите.

Частна

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 21840.684.8 (две едно осем четири нула
Монтана / Монтана /
точка шест осем четири точка осем) по КККР на с. Доктор
1595.9(хиляда
с.Доктор Йосифово / Адрес: Йосифово, с площ 1209 (хиляда двеста и девет) кв.м,
петстотин
кв. УПИ:
представляващ прилежащ терен към битова сграда.
деветдесет и )

Частна

ПИ с идентификатор 21840.684.9 (две едно осем четири нула
Монтана / Монтана /
точка шест осем четири точка девет) по КККР на с. Доктор
с.Доктор Йосифово / Адрес: Йосифово, с площ 501 (петстотин и един) кв.м,
кв. УПИ:
представляващ прилежащ терен към навес.
Поземлен имот с идентификатор 05236.553.510 (нула пет две
три шест точка пет пет три точка пет едно нула) по КККР на
гр. Бойчиновци, с площ 19822 (деветнадесет хиляди
осемстотин двадесет и два) кв.м и построените в имота
сгради:
- Едноетажна масивна селскостопанска сграда с
идентификатор 05236.553.510.1 (нула пет две три шест точка
пет пет три точка пет едно нула точка едно) със застроена
площ 391 (триста деветдесет и един) кв.м;
- Едноетажна масивна селскостопанска сграда с
идентификатор 05236.553.510.2 (нула пет две три шест точка
пет пет три точка пет едно нула точка две) със застроена
площ 245 (двеста четиридесет и пет) кв.м;
- Едноетажна масивна селскостопанска сграда с
идентификатор 05236.553.510.3 (нула пет две три шест точка
пет пет три точка пет едно нула точка три) със застроена
площ 28 (двадесет и осем) кв.м;
- Едноетажна масивна селскостопанска сграда с
Монтана / Бойчиновци /
идентификатор 05236.553.510.4 (нула пет две три шест точка
гр.Бойчиновци / Адрес: кв. пет пет три точка пет едно нула точка четири) със застроена
УПИ:
площ 18 (осемнадесет) кв.м.

Частна

ПИ с идентификатор 21840.684.3 (две едно осем четири нула
точка шест осем четири точка три) по КККР на с. Доктор
Монтана / Монтана /
Йосифово, с площ 16320 (шестнадесет хиляди триста и
21542.4(двадесет и
с.Доктор Йосифово / Адрес: двадесет) кв.м, представляващ прилежащ терен към
една хиляди
кв. УПИ:
краварник.
петстот)

Частна

661.3(шестстотин
шестдесет и един
лв)

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

Правно основание:Имотът се
управлява от Държавно
50605.2(петдесет предприятие "Фонд затворно
хиляди шестстотин дело" - гр. София, ЕИК
и п)
129009070.
Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
разпореждането с имота се
извършва от Министъра на
земеделието, храните и горите.

№ 4092 /
12.12.2019

№ 4091 /
12.12.2019

№ 4093 /
12.12.2019

№ 4094 /
20.12.2019

№ 4095 /
20.12.2019
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Публична

ПИ с идентификатор 49607.140.20 (четири девет шест нула
седем точка едно четири нула точка две нула) по КККР на с.
Мърчево, с площ 94463 (деветдесет и четири хиляди
четиристотин шестдесет и три) кв.м, трайно предназначение
на територията: горска, начин на трайно ползване: горски
разсадник; отдел/подотдел - 317/1, площ - 87066 кв.м, вид на
гората - широколистни високостъблени, както и построените
в имота сгради:
1. Сграда с идентификатор 49607.140.20.1 (четири девет шест
нула седем точка едно четири нула точка две нула точка едно)
- селскостопанска сграда, със застроена площ 75 (седемдесет
и пет) кв.м, етажност - 2 (два), конструкция - масивна, година
на построяване - 1991 г.;
2. Сграда с идентификатор 49607.140.20.2 (четири девет шест
нула седем точка едно четири нула точка две нула точка две) Монтана / Бойчиновци /
складова база, склад, със застроена площ 58 (петдесет и осем) 139530(сто
с.Мърчево / Адрес: местност кв.м, етежност - 1 (един), конструкция - полумасивна, година тридесет и девет
"Лъката" кв. УПИ:
на построяване - 1992 г.
хиляди пе)

Правно основание:Министерство
на земеделието, храните и горите
"Северозападно държавно
предприятие" ДП – гр. Враца,
ЕИК 201617476 ТП Държавно
горско стопанство „Монтана" –
гр. Монтана.

Публична

Монтана / Монтана /
гр.Монтана / Адрес: ул.
"Иван Аврамов" № 16 кв.
УПИ:

Поземлен имот с идентификатор 48489.11.570 (четири осем
четири осем девет точка едино едно точка пет седем нула) по
КККР на гр. Монтана с площ 1090 (хиляда и деветдесет) кв.м
и построените в имота сгради:
1. Административна сграда 48489.11.570.1 (четири осем
четири осем девет точка едино едно точка пет седем нула
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 (четири осем четири осем
девет точка едино едно точка пет седем нула 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 (четири осем четири осем девет точка
едино едно точка пет седем нула точка три) със застроена
площ 89 (осемдесет и девет) кв.м, етажност - 1 (един),
конструкция - масивна с носещи стени и стоманобетонни
306528(триста и
подови конструкции, построена 1965 г., състоящ се от 4
шест хиляди
(четири) бр. гаражни клетки.
петстотин)

Правно основание:Министерство
на земеделието, храните и горите
"Северозападно държавно
предприятие" ДП – гр. Враца,
ЕИК 201617476 ТП Държавно
горско стопанство „Монтана" –
гр. Монтана.

Частна

ПИ с идентификатор 24534.145.171 (две четири пет три
четири точка едно четири пет точка едно седем едно) по
КККР на село Дълги дел, с площ 11585 (единадесет хиляди
петстотин осемдесет и пет) кв.м, трайно предназначение на
Монтана / Георги Дамяново територията: земеделска, начин на трайно ползване:
/ с.Дълги дел / Адрес:
рибарник, както и построени в имота 6 (шест) бр. басейни с
местност "Шошеници" кв. обща площ 3617 (три хиляди шестстотин и седемнадесет)
УПИ:
кв.м.

Частна

Частна

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

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

Правно основание:Министерство
на земеделието, храните и горите
"Северозападно държавно
предприятие" ДП – гр. Враца,
15292.2(петнадесет ЕИК 201617476 ТП Държавно
хиляди двеста
горско стопанство „Говежда" – с.
девет)
Говежда, област Монтана.

ПИ с идентификатор 03397.64.40 (нула три три девет седем
точка шест четири точка четири нула) по КККР на с. Бели
брод, с площ 7907 (седем хиляди деветстотин и седем) кв.м,
представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
10437.2(десет
разпореждането с имота се
хиляди
извършва от Министъра на
четиристотин трид) земеделието, храните и горите.

ПИ с идентификатор 03397.64.42 (нула три три девет седем
точка шест четири точка четири две) по КККР на с. Бели
брод, с площ 9477 (девет хиляди четиристотин седемдесет и
седем) кв.м, представляващ свободен стопански терен.

Правно основание:На основание
чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ
стопанисването, управлението и
12509.6(дванадесет разпореждането с имота се
хиляди петстотин и извършва от Министъра на
)
земеделието, храните и горите.

