Регистър
на имотите - държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана предоставени под наем
№
по ред

Вид на имота

Местонахождение
на имота

Договора
влиза в сила от

Данни за наемателя/
ползвателя

Срок на договора

І. Политически партии

1

две помещения
с обща площ 26,33 кв.м

с. Якимово
ул."Г. Димитров" №104а

23.11.2012 г.

ПП ГЕРБ
Якимово

23.11.2017 г.
прекратен

2

помещение № 6
с площ
38,3 кв. м
находящ се на
ІІ ет. от сграда

гр. Брусарци
ул. "23-ти септември"
№35

10.05.2013 г.
нов договор от
11.07.2018 г.,
влиза в сила от
11.05.2018 г.

ПП ГЕРБ
Брусарци

10.05.2018 г.
11.05.2023 г.

гр. Монтана
бул. "3-ти март"
№96

05.06.2014 г.

ПП БСП
Монтана

05.06.2024 г.

гр. Монтана
бул. "3-ти март"
№96

25.11.2014 г.

ПП ГЕРБ
Монтана

3

4

целият втори етаж
със ЗП 249 кв. м
от сграда с идентификатор
48489.7.2.1
по КК на гр. Монтана

помещение с площ
77,36 кв. м
от сграда с идентификатор
48489.7.2.1
по КК на гр. Монтана

ІІ. Търговски дружества

25.11.2024 г.

№
по ред

Вид на имота

Местонахождение
на имота

Договора
влиза в сила от

Данни за наемателя/
ползвателя

1

част от сграда с идентификатор
48489.7.2.1.- частна държавна
собственост, представляваща
помещение с площ 19,49 кв.м

Град Монтана
ул. "Трети март" №96

12.02.2016 г.

"ФОРТУНА МОНТ"
ЕООД, Монтана

12.02.2021 г.

част от имот с площ 2 кв. м
публична държавна собственост

град Монтана,
на І-ви етаж от сграда с
идентификатор
48489.8.31.7 по КК
на гр. Монтана

01.10.2013 г.
анекс о
т01.10.2018 г.

ОББ
Монтана

01.10.2018 г. До
провеждане на
процедура

гр. Монтанасграда с
идентификатор
48489.8.31.3
по КК на гр. Монтана

24.10.2011 г.

"Топлофикация"
АД

24.10.2021 г.

6 кв. м от имот
с идентификатор 48489.6.736
по КК на гр. Монтана
за поставяне на преместваемо
съоръжение –
рекламно – информационен
елемент
/РИЕ/ (билборд)

гр. Монтана
ул. „Сирма войвода” №2,
съгласно Схема за
поставяне
на преместваеми обекти,
съгласувана от Главния
архитект
на община Монтана

15.01.2013 г.

"МАРИЯ РОСЕН СТИЛ"
ООД

15.01.2023 г.

5

част от имот с площ 1 кв. м
публична държавна собственост

град Монтана,
на І-ви етаж от сграда с
идентификатор
48489.8.31.7 по КК
на гр. Монтана

01.06.2015 г.

ЕТ "САТАН В - ТАНИ
ВАЛЕНТИНОВ
ПАСКОВ"

01.06.2018 г. прекратен

6

самостоятелен обект с
идентификатор 48489.8.31.7.3
със ЗП 59 кв. м в сграда публична държавна собственост

град Монтана,
на І-ви етаж от сграда с
идентификатор
48489.8.31.7 по КК
на гр. Монтана

05.11.2015 г.

"ВИКТОРИ СПОРТ
КОНСУЛТ" ЕООД

05.11.2020 г.

2

3

4

обект - частна държавна
собственост,
сграда с идентификатор
48489.8.31.3
с площ 298 кв.м

Срок на договора

№
по ред
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ползвателя

7

самостоятелен обект с
идентификатор
48489.11.454.2.1 с полезна
площ 140 кв. м по КК на град
Монтана, бл. "Жеравица" № 3

град Монтана нулев етаж
от сграда с идентификатор
48489.11.454.2

15.11.2016 г.

21.12.2017 г. „ХЕПИ
ФУУДС ГРУП” ООД,
Монтана

15.11.2022 г.

8

Част от имот с идентификатор
48489.6.736 по КК на гр.
Монтана, представляваща 5
кв.м /позиция2/

Град Монтана част от имот
с идентификатор
48489.6.736

18.09.2017 г.

„КА МОБИЛ” ООД,
гр. Монтана

18.09.2027 г.

9

Част от имот с идентификатор
48489.6.736 по КК на гр.
Монтана, представляваща 5
кв.м

Град Монтана част от имот
с идентификатор
48489.6.736

18.09.2017 г.

„КА МОБИЛ” ООД,
гр. Монтана

18.09.2027 г.

Имот с идентификатор
48489.7.100 по КК на гр.
Монтана с площ 3312 кв. м,
представляващ

30 кв.м от терена са
отдадени под наем за
поставяне на два бр.
генератори чрез търг

Договор от
05.07.2017 г.,

„ТЕЛЕПОИНТ” ООД,
София

05.07.2027 г.

Част от имот с идентификатор
48489.6.736 по КК на гр.
Монтана, представляваща 5
кв.м

Град Монтана част от имот
с идентификатор
48489.6.736

19.09.2017 г.

БКС 2003” ЕООД
Спанчевци, „Минкови
бани” – база БКС,
община Вършец

19.09.2027 г.

ІІІ. Организации с нестопанска цел

Срок на договора

№
по ред

Вид на имота

Местонахождение
на имота

Договора
влиза в сила от

Данни за наемателя/
ползвателя

"Съюза на
инвалидите в
1
България",
град Берковица
ІV. Организации осъществяващи здравни, образователни и хуманитарни дейности
помещение с площ 19 кв. м в
сграда - частна държавна
собственост

град Берковица,
ул. "Христо Ботев" №4

02.04.2013 г. нов
договор от
29.05.2018 г.

Срок на договора

02.04.2018 г. ,
29.05.2023 г.

