РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
№
по
ред

местонахожден
ие на имота

Решение на
договор
Министерския
съвет №, дата, год.

АДС

вид разпоредителна
сделка

АДС №
3969/13.12.2018 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

АДС №
3908/02.05.2018 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2018
година

договор
от 2017

описание на имота

2018 година

2

1

град Лом, ул.
ПИ с идентификатор 44238.506.9661 с площ 2338 кв. м по
"Славянска",
община Лом,
кадастралната карта на град Лом
област Монтана
землището на
село Железна,
местността
"Велин дел,
община
Чипровци

Поземлен имот № 000115, представляващ застроен терен
с площ 1902 кв. м, находящ се в местността „Велин дел”,
землището на село Железна с ЕКАТТЕ 29115, община
Чипровци, област Монтана

Решение № 802 от
08 ноември 2018 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2018
година

2017 година

6

землището на
село
УПИ ІІІ-94, представляващ застроен терен с площ 1897 кв.
Мартиново,
м в кв. 42 по плана на село Мартиново, одобрен със
община
Заповед № 25/21.10.1992 г.
Чипровци,
област Монтана

АДС №
3865/05.05.2017 г.

продажба на държавна
земя

5

с. Георги
Дамяново,
община Георги
дамяново,
област Монтана

АДС №
3833/20.09.2016 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

ПИ с идентификатор 14773.109.1 с площ 41309 кв. м по
кадастралната карта на село Г. Дамяново, одобрена със
Заповед № РД-18-25/21.05.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, ведно с построените в имота 26 броя
сгради

Решение № 528 от
15 септември 2017 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2017
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4

град Берковица,
1154,81/1415 идеални части от ПИ с идентификатор
ул. "Г. С.
Раковски",
03928.511.562, целия с площ 1515 кв. м по кадастралната
община
карта на град Берковица, одобрена със Заповед № РД-18Берковица,
84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК
област Монтана

АДС №
3274/25.06.2010 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 583 от
06 октомври 2017 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2017

3

село Ковачица,
община лом,
област Монтана

ПИ № 161 с площ 14720 кв. м, за който е отреден УПИ І в
кв. 124 по плана на село Ковачица, община Лом, ведно с
всички построени в имота сгради

АДС №
3798/17.03.2016 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 515 от
08 септември 2017 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2017

2

село Ковачица,
община лом,
област Монтана

ПИ с площ 8250 кв. м, за който е отреден УПИ І с
неприложена улична регулация в кв. 45 по плана на село
Ковачица, община лом, област Монтана, ведно с всички
пострени в имота сгради

АДС №
3797/12.03.2016 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 515 от
08 септември 2017 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2017

1

град Чипровци,
ПИ с идентификатор 81390.59.155 по кадастралната карта
местността
"Рупски дол",
на град Чипровци, одобрена със Заповед № РД-18община
26/21.05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК,
Чипровци,
представляващ застроен терен с площ 3050 кв. м
област Монтана

АДС №
3290/20.10.2010 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2017

прекратяване на
съсобственост между
държавата и ФЛ, чрез
продажба на държавния
дял

договор
от 2016

2016 година

1

73/100 идеални части от самостоятелен обект с
идентификатор 48489.8.64.4.16 по КК на град Монтана със
град Монтана,
ЗП 230,45 кв. м, ведно със 73/100 идеални части от
ул. "Славянска" принадлежащите два броя мазета № 14 с площ 10,72 кв. м
№1
и № 14А с площ 7,33 кв. м, както и 23,57 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж от
сграда в град Монтана, ул. "Славянска" № 1

АДС №
3751/29.06.2015 г.
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2

град Чипровци,
местността
"Странье",
община
Чипровци,

ПИ с идентификатор 81390.13.80 по кадастралната карта
на град Чипровци, одобрена със Заповед № РД-1826/21.05.2010 г. на изп. Директор на АГКК, представляващ
застроен терен с площ 3270 кв. м

АДС №
3404/11.10.2011 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2016

3

град Вършец,
местността
"Манчовото",
община
Вършец, област
Монтана

ПИ с идентификатор 12961.33.21 с площ 2134 кв. п по
кадастралната карта на град Вършец, одобрена със
Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, ведно с построената в имота сграда с
идентификатор 12961.33.21.1 със ЗП 67 кв. м на 2 етажа

АДС №
3682/19.06.2014 г.

продажба чрез търг

договор
от 2016

4

600/1167 /шестстотин върху хиляда сто шестдесет и седем/
село Долни
идеални части от поземлен имот № 501.60, за който е
АДС №
Цибър, община образуван УПИ ХХХ в кв. 7 по плана на село Долни Цибър,
Вълчедръм, представляващ застроен терен с площ 1167 кв. м, намиращ 3752/29.06.2015 г.
област Монтана
се в село Долни Цибър, община Вълчедръм, област
Монтана

прекратяване на
съсобственост между
държавата и ФЛ, чрез
продажба на държавния
дял

договор
от 2016

5

54/100 идеални части от ПИ с идентификатор
12961.424.115 по кадастралната карта на гр. Вършец,
град Вършец,
целият с площ 656 кв.м, както и 54/100 идеални части от
ул. "Република" построените в имота 2 бр. сгради: сграда с идентификатор
АДС №
№ 108, община 12961.424.115.1 със застроена площ 215и подземен етаж с
3279/13.07.2010 г.
Вършец, област обща застроена площ 215 кв.м, конструкция - МЖ, година
Монтана
на построяване - 1981 г. и сграда с идентификатор
12961.424.115.2 , представляваща постройка на допълващо
застрояване със застроена площ 13 кв.м, етажност 1

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

6

Землището на
село Стубел с
ЕКАТТЕ 70024, Едноетажна сграда със ЗП 865 кв. м, намираща се в имот
местността
№ 117060, местността "Смокините", землището на село
"Смокините", Стубел с ЕКАТТЕ 70024, община Монтана, област Монтана
община
Монтана

АДС №
1899/28.01.2005 г.

продажба чрез търг

Решение № 408 от
18 май 2016 г. на
Министерския съвет

договор
от 2016

договор
от 2016
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7

землището на
село Бързия с Имот № 061011, представляващ застроен терен с площ 433
АДС №
ЕКАТТЕ 07510, кв. м, намиращ се в местността "Поплаловица", землището
община
на село Бързия с ЕКАТТЕ 07510, община Берковица,
3819/21.06.2016 г.
Берковица,
област Монтана
област Монтана

продажба на държавна
земя

8

ПИ с идентификатор 44238.506.3214 с площ 2788 кв. м по
град Лом, ул.
кадастралната карта на град Лом, одобрена със заповед №
"Славянска" №
РД-18-5 от 26.01.2009 г. на изпълнителния директор на
148, община
АГКК, ведно с построените в имота: сграда с
Лом, област
идентификатор 44238.506.3214.1 - учебно-производствен
Монтана
корпус със ЗП 486 кв. м и мазе с площ 130 кв. м

АДС №
3801/23.05.2016 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 736 от
09 септември 2016 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2016

9

ПИ с идентификатор 44238.506.3215 с площ 5996 кв. м по
град Лом, ул. кадастралната карта на град Лом, одобрена със заповед №
"Славянска" №
РД-18-5 от 26.01.2009 г. на изпълнителния директор на
150, община
АГКК, ведно с построените в имота: сграда с
Лом, област
идентификатор 44238.506.3215 със ЗП 1313 кв. м на три
Монтана
етажа и мазе от 1275 кв. м и сграда с идентификатор
44238.506.3215.2 - физкултурен салон със ЗП 200 кв. м

АДС №
3702/26.08.2014 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 736 от
09 септември 2016 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2016

10

Пи с идентификатор 03928.507.346 с площ 14241 кв. м по
кадастралната карта на град Берковица, ведно с
построените в имота: сграда за образование с
град Берковица,
идентификатор 03928.507.346.1 със ЗП 623 кв. м, сграда с
ул. "Ашиклар"
идентификатор 03928.507.346.2 - хале, гараж със ЗП 247
№ 20, община
кв. м, сграда с идентификатор 03928.507.346.3 Берковица,
работилница със ЗП 208 кв. м, сграда с идентификатор
област Монтана
03928.507.346.4 със ЗП 226 кв. м, сграда с идентификатор
03928.507.346.6 със ЗП 15 кв. м и сграда с идентификатор
03928.507.346.7 - работилница със ЗП 31 кв. м.

АДС №
3796/12.03.2016 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 737 от
09 септември 2016 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2016

договор
от 2016
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11

ПИ с идентификатор 03928.511.5 с площ 5450 кв. м по
кадастралната карта на град Берковица, ведно с
построените в имота: сграда за образование с
идентификатор 03928.511.5.1 със ЗП 210 кв. м, сграда за
град Берковица,
образование с идентификатор 03928.511.2 със ЗП 354 кв.
ул. "Калето" №
м, сграда за образование с идентификатор 03928.511.5.3 2, община
училищна сграда със ЗП 742 кв. м, сграда склад с
Берковица,
идентификатор 03928.511.5.4 със ЗП 177 кв. м, сграда за
област Монтана
търговия с идентификатор 03928.511.5.5 със ЗП 97 кв. м,
сграда с идентификатор 03928.511.5.6 със ЗП 24 кв. м,
сграда с идентификатор 03928.511.5.7 със ЗП 113 кв. м,
сграда с идентификатор 03928.511.5.8 със ЗП 30 кв. м

АДС №
3795/01.03.2016 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

12

град Чипровци,
ПИ с идентификатор 81390.502.705 по кадастралната карта
ул. "Балканска"
АДС №
на град Чипровци, одобрена със Заповед № РД-18№ 49, община
26/21.05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК,
3827/16.08.2016 г.
Чипровци,
представляващ застроен терен с площ 245 кв. м
област Монтана

продажба на държавна
земя

договор
от 2016

13

село Ягодово,
УПИ VІ, представляващ незастроен терен с площ 600 кв. м
община
м кв. 21 по плана на село Ягодово, одобрен със заповед №
Берковица,
875/27.04.1963 г., община Берковица, област Монтана
област Монтана

продажба чрез търг

договор
от 2016

АДС №
3826/28.07.2016 г.

Решение № 737 от
09 септември 2016 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2016
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14

землището на
Имот № 061005 с площ 725 кв. м, представляващ
село Бързия с
АДС №
ЕКАТТЕ 07510, незастроен терен, находящ се в местността "Поплаловица",
община
землището на село Бързия, община Берковица, област
3731/15.04.2015 г.
Берковица,
Монтана
област Монтана

продажба чрез търг

договор
от 2016

15

землището на
Имот № 061012 с площ 352 кв. м, представляващ
село Бързия с
АДС №
ЕКАТТЕ 07510, незастроен терен, находящ се в местността "Поплаловица",
община
землището на село Бързия, община Берковица, област
3820/21.06.2016 г.
Берковица,
Монтана
област Монтана

продажба чрез търг

договор
от 2016

16

землището на
Имот № 061007 с площ 370 кв. м, представляващ
село Бързия с
АДС №
ЕКАТТЕ 07510, незастроен терен, находящ се в местността "Поплаловица",
община
землището на село Бързия, община Берковица, област
3832/09.09.2016 г.
Берковица,
Монтана
област Монтана

продажба чрез търг

договор
от 2016

продажба чрез търг

договор
от 2015

2015 година
землището на
Имот № 4.24 с площ 198 кв. м по плана на
град Монтана с
АДС №
ЕКАТТЕ 48489, новообразуваните имоти на местност "Мало поле", одобрен
община
със Заповед № 13/27.01.2005 г. на областния управител на 3713/03.12.2014 г.
Монтана,
област Монтана
област Монтана
1
Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 03928.511.538 с
град Берковица,
площ 216 кв. м, ведно с построената в него сграда с
2
ул. "Христо
идентификатор 03928.511.538.1 със ЗП 100 кв. м и мазе от
Ботев" № 2
30 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри
на град Берковица, община Монтана, област Монтана

АДС №
3390/24.08.2011 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 474 от
26 юни 2015 г. на МС

договор
от 2015
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ПИ № 422 с площ 14100 кв. м по плана на с. Медковец,
с. Медковец, одобрен със Заповед № 3106/1970 г. , ведно с построената
община
в имота сграда - ветеринарна лечебница, състояща се от
3
Медковец,
едноетажно и двуетажно тяло със ЗП 150 кв. м и РЗП 270
област Монтана кв. м на два етажа: първи етаж със ЗП 150 кв. м и втори
етаж със ЗП 100 кв. м и мазе от 20 кв. м.

АДС №
2996/07.07.2006 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 513 от
10 юли 2015 г. на МС

договор
от 2015

землището на с.
Говежда с
ЕКАТТЕ 15299,
4
община Георги
Дамяново,
област Монтана

Поземлен имот № 001092 с площ 17 700 кв. м в
землището на с. Говежда, заедно с построените в
имота сгради

АДС №
611/31.07.2002 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 498 от
03 юли 2015 г. на МС

договор
от 2015

ПИ с идентификатор 03928.100.190 с площ 32 357 кв. м по
кадастралната карта на град Берковица, одобрена със
Заповед № РД-18-84/09.09.2008 година на изпълнителния
директор на АГКК, представляващ земеделска земя

АДС
№3699/15.08.2014
г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 727 от
18 септември 2015 г.
на МС

договор
от 2015

ПИ с идентификатор 03928.100.191 с площ 39 124 кв. м по
кадастралната карта на град Берковица, одобрена със
Заповед № РД-18-84/09.09.2008 година на изпълнителния
директор на АГКК, представляващ земеделска земя

АДС
№3700/15.08.2014
г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 727 от
18 септември 2015 г.
на МС

договор
от 2015

Масивна едноетажна сграда със ЗП 315 кв. м, построена
1940-1960 г., находяща се в имот № 000357 в землището
на село Расово, община Медковец

АДС №
3753/15.07.2015 г.

продажба чрез търг

землището на
град Берковица,
местността
"Голямото
5
мочурище",
община
Берковица,
област Монтана
землището на
град Берковица,
местността
6
"Голямото
мочурище",
община
Берковица,
имот № 000357
в местността
"Под село",
землището на
7
село Расово,
община
Медковец,
област Монтана

договор
от 2015
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продажба без търг

Заповед
№
ПД231/09.11.2015 г. на
министъра
на
транспорта
и
договор
съобщенията,
от 2015
Заповед
№
2389/12.12.2015 г. на
генералния директор
на НКЖИ и Решение

АДС №
3295/22.11.2010г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 208 от
договор
10.04.2014 г. на
от 2014 г.
Министерския съвет

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І , представляващ
застроен терен с площ 540 кв. м в кв. 23 по плана на с.
Трайково, община Лом, област Монтана, одобрен със
Заповеди №№7019 и 7020 от 1944 г.

АДС №
3631/04.12.2013 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2014 г.

Урегулиран поземлен имот /УПИ / ІІ с площ 842,
представляващ незастроен терен в кв. 15 по плана на с.
Вирове, одобрен със Заповед № 159/27.03.1987 г.

АДС №
3606/15.05.2013 г.

продажба чрез търг

договор
от 2014 г.

АДС №
3055/09.03.2007 г.

прекратяване на
съсобственост между
държавата и ЮЛ, чрез
продажба на държавния
дял

договор
от 2014 г.

самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.429.3.21,
град Монтана,
представляващ апартамент № 21 със ЗП 50,87 кв. м, на
ул. "Юлиус
седми етаж в жилищен блок – сграда с идентификатор
Ирасек" № 16,
8
48489.11.429.3 по кадастралната карта на град Монтана,
община
одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на
Монтана,
изпълнителния директор на Агенция по кадастър, ведно с
област Монтана
принадлежащото му мазе с площ 5 (пет) кв. м

АДС №
3235/19.12.2008 г.

2014 година

град Монтана,
Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.11.387 с площ
ул. "22-ри
4231 кв. м, ведно с построената в него сграда с
сепетември" №
идентификатор 48489.11.387.10 със ЗП 1 133 кв. м, на два
46, община
етажа по кадастралната карта и кадастралните регистри на
Монтана,
град Монтана, община Монтана, област Монтана
област Монтана
1

2

с. Трайково,
община Лом,
област Монтана

с. Вирове,
община
3
Монтана,
област Монтана

град Монтана,
639/13339 идеални части от ПИ с идентификатор
ул. "Диана" № 48489.5.90, представляващ застроен терен с площ 13 339
4
33, община
кв. м по кадастралната карта на град Монтана, одобрена
Монтана,
със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на изпълнителния
област Монтана
директор на АГКК
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Град Брусарци,
ул. "Димитър
УПИ ХХІІ-502 с площ 1230 кв. м в кв. 53 по плана на град
Благоев" № 10,
5
Брусарци, ведно с построената в имота сграда - склад със
община
ЗП 420 кв. м
Брусарци,
област Монтана

6

град Монтана,
ул. "Княз
Александър
Батенберт" № 3

ПИ с идентификатор 48489.11.568 с площ 335 кв. м,
представляващ незастроен терен

АДС №
3273/27.05.2010 г.

Проджба от Агенция за
приватизация и
следприватизационен
контрол

договор
от 2014 г.

АДС №
3282/05.08.2010 г.

Проджба от Агенция за
приватизация и
следприватизационен
контрол

договор
от 2014 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2013 г.

2013 година
с. Трифоново,
ул. "Двадесета"
№ 1, община
Монтана,
област Монтана
1
град Лом,
"Промишлена
зона", община
Лом, област
2
Монтана

град Монтана,
Нова
промишлена
зона

Имот пл. № 181 с площ 557 кв. м, за който е образуван УПИ
Х в кв. 43 по регулационния и кадастрален план на с.
АДС №
Трифоново, одобрен със Заповеди №№ 1172/30.10.1935 г. ,
3576/20.12.2012 г.
РД-02-14-949/26.09.1997 г., с неприложена улична и
дворищна регулации, представляващ застроен терен
Поземлен имот с идентификатор 44238.507.189 с площ
9891 кв. м по кадастралната карта на град Лом, одобрена
АДС №
със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г. на изпълнителния
3500/26.04.2012 г.
директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД14-12-138/17.06.2009 г. на началника на СГКК - град

7045/58045 идеални части от Урегулиран поземлен имот
/УПИ/ І, целият сплощ 58045 кв. м в кв. 6 по плана на Нова
Промишлена Зона на град Монтана

АДС №
3619/25.07.2013 г.

продажба чрез търг

прекратяване на
съсобственост между
държавата и ЮЛ, чрез
продажба на държавния
дял

Решение № РТ45/13.12.2012 г. на
министъра на
транспорта,
информационните

договор
от 2013 г.

договор
от 2013 г.

3
2012 година
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землището на с.
Долни Цибър с
ЕКАТТЕ 22530, Имот № 048002 с площ 1155 кв. м в землището на с. Долни
АДС №
местността
Цибър, отреден за “Водоснабдително съоръжение” по ПУП,
"Болашика",
одобрен със Заповед № 681/20.06.2008 г. на кмета на
3338/24.02.2011 г.
община
община Вълчедръм
Вълчедръм,
област Монтана

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 149 от
23 февруари 2012 г. договор
на Министерския
от 2012 г.
съвет

АДС №
3339/24.02.2011 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 149 от
23 февруари 2012 г. договор
на Министерския
от 2012 г.
съвет

землището град
Поземлен имот с идентификатор 81390.8.499,
Чипровци,
представляващ застроен терен с площ 52 533 кв. м по
община
кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Чипровци,
Чипровци, одобрени със Заповед № РД-18-26/21.05.2010 г.
област Монтана
на изпълнителния директор на АГКК

АДС №
3291/20.10.2010 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2012 г.

землището на
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор
град Берковица, 03928.38.131, представляващ застроен терен с обща площ
местността
894 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри
4
"Голямата
на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-

АДС №
3396/21.09.2011 г.

продажба на идеална
част от държавна земя

договор
от 2012 г.

землището на
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор
град Берковица,
местността
03928.38.131, представляващ застроен терен с обща площ
"Голямата
894 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри
река", община
на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18Берковица,
84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК
област Монтана

АДС №
3396/21.09.2011 г.

продажба на идеална
част от държавна земя

договор
от 2012 г.

1
землището на с.
Долни Цибър с
ЕКАТТЕ 22530,
местността
"Болашика",
община
Вълчедръм,
2 област Монтана

Имот № 048003 с площ 30 кв. м в землището на с. Долни
Цибър, отреден за “Трафопост” по ПУП, одобрен със
Заповед № 681/20.06.2008 г. на кмета на община
Вълчедръм

3

5
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Поземлен имот № 203 с площ 10 700 кв. м в кв. 146 по
АДС №
плана на с. Якимово, ведно с построените в него:
3247/28.04.2009 г. и
с. Якимово,
Училищна сграда със ЗП 712 кв. м, сграда физкултурен
Акт №
община
салон и спални помещения със ЗП 551 кв. м, сграда с три
3257/26.11.2009 г.
Якимово,
гаражни клетки със ЗП 104 кв. м, сграда - склад със ЗП 81
за поправка на АДС
област Монтана
кв. м, сграда за резервоари за нафта със ЗП 18 кв. м,
№ 3247/28.04.2009
помощна сграда със ЗП 52 кв. м, сграда /водоем/ със ЗП 3
г.
кв. м
6
2011 година

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Решение № 903 от
02 ноември 2012 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2012 г.

Решение № 949 от
28 декември 2012 г.
на Министерския
съвет

договор
от 2011 г.

ПИ с идентификатор 03928.507.344 с площ 16 175 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Берковица, одобрени със заповед №РД-300-593/24.10.2003 г. на изпълнителния директор на Агенция по
Град
кадастър, ведно с построените в имота: двуетажна сграда с
Берковица, ул.
идентификатор 03928.507.344.1 със ЗП 511 кв. м,
"Ашиклар" №
1
двуетажна сграда с идентификатор 03928.507.344.2 със ЗП
18, община
189 кв. м, едноетажна сграда с идентификатор
Берковица,
03928.507.344.3 със ЗП 143 кв. м, едноетажна сграда с
област Монтана
идентификатор 03928.507.344.4 със ЗП 82 кв. м,
едноетажна сграда с идентификатор 03928.507.344.5 със
ЗП 17 кв. м и едноетажна сграда с идентификатор
03928.507.344.6 със ЗП 34 кв. м

АДС №
139/15.12.1999 г.

безвъзмездно
прехвърляне право на
собственост на община

Поземлен имот с идентификатор 12961.425.461 с площ
Град Вършец,
2686 кв. м по кадастралната карта и кадастралните
община
2
регистри на град Вършец, одобрени със Заповед № РД-18Вършец, област
74/24.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
Монтана
представляващ застроен терен.

АДС №
3357/01.04.2011 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2011 г.

прекратяване на
съсобственост между
държавата и ЮЛ, чрез
продажба на държавния
дял

договор
от 2011 г.

Град Чипровци,
ул. "Иван
56/336 идеални части от ПИ с идентификатор
Станиславов"
81390.502.307,
3
№ 4, община
целият с площ 336 кв. м по кадастралната карта на град
Чипровци,
Чипровци, одобрена със Заповед № РД-18-26/21.05.2010 г.
област Монтана
на изпълнителния директор на АГКК, представляващ
застроен терен.

АДС №
3398/06.10.2011 г.,
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Землището на
с. Бързия с
ЕКАТТЕ 07510,
4
местността
"Мало
равнище",
община

ПИ № 111012 с площ 860 кв. м в землището на с. Бързия,
за който е образуван УПИ І-111012, отреден "За жилищни
нужди" по одобрения със Заповед № РД-15-213/17.05.2007
г. на кмета на община Берковица подробен устройствен
план, представляващ застроен терен.

АДС №
3249/01.07.2009 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2011 г.

Землището на
с. Бързия с
ЕКАТТЕ 07510,
местността
5
"Петрохан",
община
Берковица,
област Монтана

ПИ № 081045 с площ 2134 кв. м в землището на с. Бързия,
за който е образуван УПИ І-081045, отреден "За жилищни
нужди" по одобрения със Заповед № РД-15-183/03.05.2007
г. на кмета на община Берковица подробен устройствен
план, представляващ застроен терен.

АДС №
3250/01.07.2009 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2011 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2010 г.

продажба на държавна
земя

договор
от 2009 г.

2010 година
Землището на
с. Замфирово с
ЕКАТТЕ 30301,
местността
1
"Чуката",
община
Берковица,
област Монтана

Имот № 000447 с площ 7268 кв. м, представляващ
застроен терен, находящ се в землището на с. Замфирово
с ЕКАТТЕ 30301, местността "Чуката", община Берковица,
област Монтана

АДС №
3124/12.12.2007 г.

2009 година

1

Град
Поземлен имот с идентификатор 03928.42.113 с площ 812
Берковица,
кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
община
град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18Берковица,
84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
област Монтана
представляващ застроен терен.

АДС №
3241/13.04.2009 г.

Page 12 of 13

Град
Поземлен имот с идентификатор 03928.514.41 с площ 2 654
Берковица,
кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
АДС №
община
град Берковица, одобрени със Заповед № РД-183246/17.04.2009 г.
Берковица,
84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
област Монтана
представляващ застроен терен.

продажба на държавна
земя

договор
от 2009 г.

Град Чипровци, Самостоятелен обект със ЗП 93,16 кв. м, представляващ
АДС №
община
втори етаж от двуетажна сграда, находяща се в УПИ ХІ-304
Чипровци,
в кв. 35 по плана на град Чипровци, одобрен със заповед
3246/17.04.2009 г.
област Монтана
№ РД-14-01-148/19.11.1982 г.

продажба чрез търг

договор
от 2009 г.

2

3
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