РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МОНТАНА
№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5477 26.9.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост;
Заповед
№1713/18.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана за
изменение на
подробния
устройствен
план.

Поземлен имот с идентификатор
48489.9.697 и площ 257 (двеста
петдесет и седем) кв.м., Трайно
предназначение на територията:
урбанизирана. Начин на трайно
ползване: за търговски обект,
комплекс, който по регулационния
план, представлява УПИ V, кв. 333 с
конкретно предназначение 'за
магазин', ведно с изградената в него
сграда с идентификатор
48489.9.697.1, със застроена площ от
158.00 (сто петдесет и осем) кв.м. и
предназначение: сграда за търговия,
на един етаж, сглобяема конструкция
- тип павилион, построена 1975 г.

гр. Монтана, ул.'Захари
Стоянов' - поземлен
имот с идентификатор
48489.9.697 и сграда с
идентификатор
48489.9.697.1, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север - поземлени имоти с АОС
идентификатори 48489.9.79 №1359/29.10.20
09 г.
и 48489.9.80;
Изток - поземлени имоти с
идентификатори 48489.9.80
и 48489.9.271;
Юг - поземлени имоти с
идентификатори 48489.9.41
и 48489.9.271;
Запад - поземлени имоти с
идентификатори 48489.9.41,
48489.9.78 и 48489.9.79.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5478 26.9.2017 г.

Чл. 6, ал. 1 и
Частна
59, ал. 2 от
Закона за
общинската
собственост.
Констативен
протокол
№23/28.07.2017
г. на общинска
служба
'Земеделие' гр.
Монтана и
решение №612
от протокол
№24/14.09.2017
г. на общински
съвет гр.
Монтана.

Поземлен имот №000334 с площ
3.126 (три и 0.126) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: втора.

Землище с. Долно
Белотинци, с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана - имот
№000334.(имотът е
образуван от имот
№000317)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000308,
000442, 000399, 000442,
000316 и 000308.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Акт за
публична
общинска
собственост
№3629/28.08.20
14 г.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Акт за
публична
общинска
собственост
№3629/28.08.20
14 г.

5479 26.9.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 от Публична
Закона за
общинската
собственост.
Решение №612
от протокол
№24/14.09.2017
г. на общински
съвет гр.
Монтана.

Поземлен имот №000442 с площ
3.470 (три и 0.470) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия:
втора.

Землище с. Долно
Белотинци, с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана - имот
№000442.(имотът е
образуван от имот
№000317)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000316,
000319, 002006, 000316,
000334, 000399, 000334,
000308 и 000316.

5480 26.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено със
заповед
№117/10.10.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №000330 с площ
3.840 (три и 0.840) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: втора.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана - имот
№000330. (имотът е
образуван от имот
№000294)

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000325,
000291, 000295, 935002 и
000325.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5476 25.9.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 от Частна
Закона за
общинската
собственост,
констативен
протокол
№12/11.04.2017
г. на общинска
служба
'Земеделие' гр.
Монтана и
решение №613
от протокол
№24/14.09.2017
г. на общински
съвет гр.
Монтана.

Поземлен имот №022001 с площ от
16.600 (шестнадесет и 0.600) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия: пета.

Землище с. Белотинци,
с ЕКАТТЕ 03722,
община Монтана,
местност 'Яков дол' имот №022001.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000147,
000059, 000058, 119003,
119004, 119005 и 000147.

Акт за частна
общинска
собственост
№5094/14.06.20
16 г.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5464 19.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Публична
и 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.
§7, ал. 1, т. 2 от
Закона за
местното
самоуправлени
е и местната
администрация.
Чл. 19, ал. 1, т.
4в от Закона за
водите.

Язовир
Поземлен имот №000663 с площ от
113.192 (сто и тринадесет и 0.192)
дка. Начин на трайно ползване:
язовир.

Землище с. Д-р
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана - имот
№000663.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№146004,
000613, 000533, 147005,
147003, 000702 и 146004.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5465 19.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот с №17.63 с площ
3251.30 (три хиляди двеста петдесет
и един и 0.30) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№17.63, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№17.404, 17.363, 17.360,
17.642, 17.543 и 17.404.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5466 19.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№1761/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана. .

Поземлен имот с №17.645 с площ
1678.10 (хиляда шестстотин
седемдесет и осем и 0.10) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№17.645, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№1761/25.08.2017 г. на
кме4та на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№17.60, 17.647, 17.646,
17.363 и 17.60.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5467 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№1761/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана. .

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот с №17.646 с площ
654.10 (шестстотин петдесет и
четири и 0.10) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№17.646, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№1761/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№17.645, 17.647, 17.360,
17.363 и 17.645.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5468 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№1761/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана. .

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот с №17.647 с площ
1418.60 (хиляда четиристотин и
осемнадесет и 0.60) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№17.647, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№1761/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№17.60, 17.648, 17.360,
17.646, 17.645 и 17.60.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5469 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№1761/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана. .

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот с №17.648 с площ
979.50 (деветстотин седемдесет и
девет и 0.50) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№17.648, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№1761/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№17.60, 17.61, 17.360,
17.647 и 17.60.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5470 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1171/01.07.20
15 г. и
№1762/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №20.647 с площ
1784.30 (хиляда седемстотин
осемдесет и четири и 0.30) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: зеленчукови
култури. Категория на земята при
неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.647, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1171/01.07.2015 г. и
№1762/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№20.159, 20.369, 20.648,
20.154 и 20.159.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5471 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1171/01.07.20
15 г. и
№1762/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №20.648 с площ
1000.00 (хиляда) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукови култури.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.648, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1171/01.07.2015 г. и
№1762/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№20.647, 20.369, 20.636,
20.154 и 20.647.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5472 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№881/22.04.201
3 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.537 с площ
1781.10 (хиляда седемстотин
осемдесет и един и 0.10) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукови култури.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.537, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№881/22.04.2013 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.536, 670.229,
670.232, 670.230, 670.511 и
670.536.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5473 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№776/14.05.201
5 г. и
№1759/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.617 с площ
2479.80 (две хиляди четиристотин
седемдесет и девет и 0.80) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.617, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№776/14.05.2015 г. и
№1759/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.622, 670.228,
670.566, 670.229, 670.465 и
670.622.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5474 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1059/22.06.20
15 г.,
2653/21.12.201
5 г.,
№1169/06.07.20
16 г. и
№1760/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.619 с площ
1637.80 (хиляда шестстотин тридесет
и седем и 0.80) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.619, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1059/22.06.2015 г.,
2653/21.12.2015 г.,
№1169/06.07.2016 г. и
№1760/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.618, 670.540,
670.224, 670.578 и 670.618.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5475 19.9.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№670/18.04.201
7 г. и
№1758/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.620 с площ
800.00 (осемстотин) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.620, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№670/18.04.2017 г. и
№1758/25.08.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.237, 670.467,
670.621 и 670.237.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5459 15.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№1525/16.08.20
16 г. на кмета
на община
Монтана.

Поземлен имот №670.588 с площ
2873.80 (две хиляди осемстотин
седемдесет и три и 0.80) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.588, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№1525/16.08.2016 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№22.239, 22.556, 22.590,
22.589, 22.225, граница ПНИ
и 22.239.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5460 15.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД08201/15.11.2010
г. на областен
управител на
област
Монтана и
заповед
№1173/27.06.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Поземлен имот №701.83 с площ
500.00 (петстотин) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: изоставена орна земя.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище с. Долна
Вереница, ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Бърдото-Конички дол'
- имот №701.83, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед №РД-08201/15.11.2010 г. на
областния управител
на област Монтана,
изменен със заповед
№1173/27.06.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти №№землищна
граница, 701.65, 701.84,
701.65 и землищна граница.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5461 15.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
§7, ал. 1, т. 5 от
Закона за
местното
самоуправлени
е и местната
администрация.

5462 15.9.2017 г.

Чл. 2, ал.1, т. 2 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
§42 от ПЗР на
Закона за
изменение и
допълнение на
Закона за
общинската
собственост.
Решение №581
от протокол
№23/27.07.2017
г. на общински
съвет гр.
Монтана и
заповед
№1768/25.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Вид и описание на имот

Самостоятелен обект в сграда, с
идентификатор 48489.13.53.6.21 в
осеметажен жилищен блок на седми
етаж , представляващ: жилище,
апартамент №21, със застроена площ
от 65.94 (шестдесет и пет и 0.94)
кв.м., с принадлежащото към
апартамента мазе №21 с площ от 2.70
(два и 0.70) кв.м., ведно с 4.75% ид.
ч. от общите части на сградата и
съответните ид. ч. от правото на
строеж. Конструкция: едропанелно
строителство, построен 1983 г.

Местонахождение

гр. Монтана, ж.к.
'Младост', бл. 12, вх. Е,
ет. 7, ап. 21 самостоятелен обект с
идентификатор
48489.13.53.6.21 в
сграда №6,
разположена в
поземлен имот с
идентификатор
48489.13.53, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри,одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
директора на АК.
Поземлен имот пл. №230 с площ
с. Трифоново-имот
435.00 (четиристотин тридесет и пет) пл.№230, по
кв.м., който по действащия подробен кадастралния план на
устройствен план е включен в УПИ селото, одобрен със
ІІІ в кв. 17, отреден 'за жилищно
заповед №РД-02-14строителство'.
949/26.09.1997 г.,
изменен със заповед
№1768/25.08.2017 г.,
включен в УПИ ІІІ от
кв. 17 по
регулационния план,
одобрен със заповед
№1172/30.10.1935 г.

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Ниво:1
Съседни самостоятелни
обекти в сградата:
На същия етаж:
48489.13.53.6.20;
Под обекта:
48489.13.53.6.18;
Над обекта:
48489.13.53.6.24.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинскта
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Север-улици с ОТ 28-30 и
ОТ 28-61;
Изток-улица с ОТ 28-61;
Юг-УПИ І и УПИ ІV в кв.
17;
Запад-УПИ ІV в кв. 17 и
улица с ОТ 28-30.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5463 15.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
§7, ал. 1, т. 4 от
Закона за
местното
самоуправлени
е и местната
администрация.
Решение №531
от протокол
№20/30.05.2017
г. на общински
съвет гр.
Монтана и
заповед
№1716/18.08.20
17 г. на кмета
на община
Монтана.

Поземлен имот с идеинтификатор
48489.5.595 с площ 2366.00 (две
хиляди триста шестдесет и шест)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, който по
действащия подробен план
представлява УПИ ХХХІІ, кв. 6 с
конкретно предназначение 'за
обществено обслужване'.

гр. Монтана-поземелен
имот с идентификатор
48489.5.595, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

няма
Север-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.46
и 48489.5.594;
Изток-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.594
и 48489.5.53;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.53
и 48489.5.594;
Запад-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.53
и 48489.5.46.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5452 14.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№13/27.01.2005
г. на областен
управител на
област
Монтана и
заповед
№889/22.04.201
3 г. на кмета на
община
Монтана.

Поземлен имот №4.603 с площ
429.00 (четиристотин двадесет и
девет) кв.м. Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: животновъдна
ферма. Категория на земята при
неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Мало поле' имот №4.603, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№13/27.01.2005 г. на
областен управител на
област Монтана,
изменен със заповед
№889/22.04.2013 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№4.1, 4.604, 4.32, 4.33,
4.602, 4.30 и 4.1.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5453 14.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №18.146 с площ
482.70 (четиристотин осемдесет и
два и 0.70) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива (орна земя).
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№18.146, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№18.142, 18.143, 18.145,
18.307 и 18.142.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5454 14.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №20.153 с площ
1671.80 (хиляда шестстотин
седемдесет и един и 0.80) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: зеленчукови
култури. Категория на земята при
неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.153, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№20.254, 20.369, 20.159,
20.154 и 20.254.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5455 14.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №20.160 с площ
493.30 (четиристотин деветдесет и
три и 0.30) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукови култури.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.160, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№20.636, 20.369, 20.449,
20.639, 20.638 и 20.636.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5456 14.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №20.309 с площ
1572.80 (хиляда петстотин
седемдесет и два и 0.80) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.309, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№20.310, 20.379, 20.381 и
20.310.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5457 14.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №22.167 с площ
1185.70 (хиляда сто осемдесет и пет
и 0.70) кв.м. Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: естествени ливади.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.167, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.232, 22.168, 22.225,
22.166 и 22.232.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5458 14.9.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№1136/30.06.20
15 г. на кмета
на община
Монтана.

Поземлен имот №670.570 с площ
897.10 (осемстотин деветдесет и
седем и 0.10) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.570, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1136/30.06.2015 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.237, 670.208,
670.207, 670.571, 670.205 и
670.237.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5451 15.8.2017 г.

5450 17.7.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Решение №589
от протокол
№23/27.07.2017
год. на
общински
съвет - гр.
Монтана.
Чл. 2, ал. 1, т. 6 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот с идентификатор
48489.2.657, с площ от 2 222.00 (две
хиляди двеста двадесет и два) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път.

Землище гр. Монтана поземлен имот с
идентификатор
48489.2.657, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК

По посока север-изток-югзапад: имоти с
№№48489.2.623,
48489.2.204, 48489.2.658,
48489.2.541, 48489.2.238,
48489.2.248, 48489.2.249,
48489.2.654, 48489.2.655,
48489.2.647 и 48489.2.623.

няма

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 48489.7.517.1.1, със
застроена площ 54.00 (петдесет и
четири) кв.м. на първи етаж от
двуетажна масивна сграда, ведно със
съответните идеални части от
правото на строеж. Предназначение
на самостоятелния обект: за
търговска дейност. Брой нива на
обекта: 1.

гр. Монтана, бул.
Трети март' №90, ет. 1самостоятелен обект с
идентификатор
48489.7.517.1.1 в
сграда №1,
разположена в
поземлени имоти с
идентификатори
48489.7.517 и
48489.7.519, по
кадастралнта карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Ниво: 1
няма
Съседни самостоятелни
обекти в сградата:
На същия етаж:
48489.7.517.1.6 и
48489.7.517.1.2.
Под обекта: няма.
Над обекта: 48489.7.517.1.7.

На основание Не
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5449 10.7.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост и
заповед
№1004/02.06.20
17 г. за
одобряване на
проект за
изменение на
подробен
устройствен
план.

Поземлен имот с идентификатор
48489.5.599 с площ 13 947.00
(тринадесет хиляди деветстотин
четиридесет и седем) кв.м., който е
образуван от поземлени имоти с
проектни идентификатори
48489.5.586 с площ 12 176.00
(дванадесет хиляди сто седемдесет и
шест) кв.м. и 48489.5.587 с площ 1
771.00 (хиляда седемстотин
седемдесет и един) кв.м., трайно
предназначение на теритоорията
урбанизирана, начин на трайно
ползване за друг вид производствен,
складов обект. По действащия
подробен устройствен план имотът е
УПИ ХХХІІІ в кв. 6 с конкретно
предназначение 'за производственоскладова дейност'.

гр. Монтана, ул.
'Индустриална' №56поземлен имот с
идентификатор
48489.5.599 по
кадастраланата карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.46
и 48489.5.565;
Изток-поземлени имоти с
идентификатори
48489.5.565, 48489.5.283 и
48489.5.292;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.292
и 48489.5.62;
Запад-поземлени имоти с
идентификатори
48489.5.588, 48489.5.598 и
48489.5.46.

АОС
№5440/27.06.20
17 г. и АОС
№5441/27.06.20
17 г.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собствменост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5445 07.7.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.

Поземлен имот №000138 с площ от
1845.00 (хиляда осемстотин
четиридесет и пет) кв. м.Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: друга селищна територия.

Землище с. Студено
буче, община Монтана,
ЕКАТТЕ 70113 поземлен имот
№000138

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000147,
000137, 018015, 018017 и
000147.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5446 07.7.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 6, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост;
§7, ал. 1, т. 4 от
ПЗР на Закона
за местното
самоуправлени
е и местната
адмистрация;
Решение №547
от протокол
№22/27.06.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана и
заповед
№1033/06.06.20
17 г. за
одобряване на
проект за
изменение на
подробен
устройствен
план.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот с проектен
идентификатор 48489.5.591 с площ
120.00 (сто и двадесет) кв.м., който
по действащия подробен устройствен
план ще е част от УПИ ІІ в кв. 174 с
конкретно предназначение 'за
обществено обслужване и
автосервиз'.

гр. Монтана, бул.
'Христо Ботев'поземлен имот с
проектен
идентификатор
48489.5.591 по
кадастраланата карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

няма
Север-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.106
и 48489.5.251;
Изток-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.251;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.251
и 48489.5.151;
Запад-поземлен имот с
проектен идентификатор
48489.5.45.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5447 07.7.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 6, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост;
§7, ал. 1, т. 4 от
ПЗР на Закона
за местното
самоуправлени
е и местната
адмистрация;
Решение №546
от протокол
№22/27.06.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана и
заповед
№898/19.05.201
7 г. за
одобряване на
проект за
изменение на
подробен
устройствен
план.

Поземлен имот с проектен
идентификатор 48489.5.583 с площ
162.00 (сто шестдесет и два) кв.м.,
който по действащия подробен
устройствен план ще е част от УПИ
ХLV в кв. 5 с конкретно
предназначение 'за обществено
обслужване'.

гр. Монтана, ул.
'Проф. д-р Цветан
Вълов'-поземлен имот
с проектен
идентификатор
48489.5.583 по
кадастраланата карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлен имот с
няма
проектен идентификатор
48489.5.410;
Изток-поземлен имот с
проектен идентификатор
48489.5.410 и поземлен имот
с идентификатор
48489.5.400;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.401
и 48489.5.400;
Запад-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.401.

5448 07.7.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
§7, ал. 1, т. 3 от
ПЗР на Закона
за местното
самоуправлени
е и местната
администрация.

Поземлен имот пл. №595 в кв. 83 с
площ 2 020.00 (две хиляди и
двадесет) кв.м., за който е отреден
УПИ І в кв. 83 с конкретно
предназначение 'за жилищно
строителство'.

с. Стубел - пл. №595 в
кв. 83, па действащия
подробен устройствен
план на селото,
одобрен със заповед
№1748/25.11.1993 г.

Север-улици с ОТ 84-202няма
201 и с ОТ 201-200-203;
Изток-улици с ОТ 201-200203 и с ОТ 96-203;
Юг-улица с ОТ 96-203 и
водно течение;
Запад-водно течение и улица
с ОТ 84-202-201.

Не

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинскта
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

няма

5442 05.7.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинскта
собственост и
§7, ал. 1, т. 6 от
ПЗР на Закона
за местното
самоуправлени
е и местнта
администрация.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) І
в кв. 7а с площ 13 596.00 (тринадесет
хиляди петстотин деветдесет и шест)
кв.м. с конкретно предназначение 'за
стадион', ведно с изградената в имота
едноетажна масимна сграда със
застроена площ 64.00 (шестдесет и
четири) кв.м., построена 1953 г.

с. Крапчене - УПИ І в
кв. 7а по действащия
кадастрален и
регулационен план на
селото, одобрен със
заповед
№1749/25.11.1993 г.

Север - улица с ОТ 54 - 55;
Изток - улица с ОТ 54 - 53;
Юг - река;
Запад - улица с ОТ 55 - 58.

5443 05.7.2017 г.

Частна
Чл. 6, ал. 1 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.
Решение №497
от протокол
№20/30.05.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана.
Констативен
протокол №11
от 26.04.2017 г.
и
удостоверение
изх.
№3411/20.06.20
17 г. на
общинска
служба
'Земеделие', гр.
Монтана.

Поземлен имот с идентификатор
48489.4.373 и площ 715.00
(седемстотин и петнадесет) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива.

Землище гр. Монтана поземлен имот с
идентификатор
48489.4.373, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

АОС
Север-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372; №5397/10.04.20
17 г.
Изток-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372;
Юг-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372;
Запад-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5440 27.6.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост и
заповед
№1004/02.06.20
17 г. за
одобряване на
проект за
изменение на
подробен
устройствен
план.

5441 27.6.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост и
заповед
№1004/02.06.20
17 г. за
одобряване на
проект за
изменение на
подробен
устройствен
план.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Поземлен имот с проектен
идентификатор 48489.5.586 с площ
12 176.00 (дванадесет хиляди сто
седемдесет и шест) кв.м., който по
действащия подробен устройствен
план е част от УПИ ХХХІІІ в. кв. 6 с
конкретно предназначение 'за
производствено-складова дейност'

гр. Монтана, ул.
'Индустриална' №56поземлен имот с
проектен
идентификатор
48489.5.586 по
кадастраланата карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Граници на имота

Север-поземлени имоти с
проектни идентификатори
48489.5.584 и 48489.5.587;
Изток-поземлен имот с
проектен идентификатор
48489.5.587 и поземлен имот
с идентификатор 48489.5.
292.
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.292
и 48489.5.62;
Запад-поземлени имоти с
проектни идентификатори
48489.5.588, 48489.5.585 и
48489.5.584.
гр. Монтана, ул.
Север-поземлен имот с
Поземлен имот с проектен
идентификатор 48489.5.587 с площ 1 'Индустриална' №56- проектен идентификатор
48489.5.584 и поземлен имот
771.00 (хиляда седемстотин
поземлен имот с
с идентификатор
седемдесет и един) кв.м., който по
проектен
48489.5.565;
идентификатор
действащия подробен устройствен
Изток-поземлени имоти с
план е част от УПИ ХХХІІІ в кв. 6 с 48489.5.587 по
конкретно предназначение 'за
кадастраланата карта и идентификатори
48489.5.565, 48489.5.283 и
производствено-складова дейност'
кадастралните
48489.5.292.
регистри на гр.
Монтана, одобрени със Юг-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.292
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
и поземелен имот с проектен
идентификатор 48489.5.586;
изпълнителния
Запад-поземлени имоти с
директор на АК.
проектни идентификатори
48489.5.586 и 48489.5.585.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

АОС
№1191/16.01.20
08 г.

Не

АОС
№1191/16.01.20
08 г.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5438 26.6.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 от Частна
Закона за
общинската
собственост и
аповед
№793/04.05.201
7 г. за
изменение на
подробния
устройствен
план.

Поземлен имот с идентификатор
48489.13.36 и площ 5 140.00 (пет
хиляди сто и четиридесет) кв.м.
Трайно предназначение на
тереторията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно
застрояване, който по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ VІІ, кв. 376, с
конкретно предназначение 'за
жилищно строителство'.

гр. Монтана, ж.к.
'Младост' - поземлен
имот с идентификатор
48489.13.36, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север - поземлени имоти с АОС
идентификатори 48489.13.7 №1021/10.11.20
и 48489.13.31;
06 г.
Изток - поземлени имоти с
идентификатори 48489.7.31,
48489.13.32 и 48489.13.495;
Юг - поземлени имоти с
идентификатори
48489.13.495 и 48489.13.14;
Запад - поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.13
и 48489.13.7.

Не

5439 26.6.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 от Частна
Закона за
общинската
собственост и
аповед
№793/04.05.201
7 г. за
изменение на
подробния
устройствен
план.

Поземлен имот с идентификатор
48489.13.32 и площ 2 573.00 (две
хиляди петстотин седемдесет и три)
кв.м. Трайно предназначение на
тереторията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), който по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ ХІ, кв. 376, с
конкретно предназначение 'за
подземни гаражи'.

гр. Монтана, ж.к.
'Младост' - поземлен
имот с идентификатор
48489.13.32, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север - поземлени имоти с АОС
идентификатори 48489.13.31 №1290/09.12.20
и 48489.13.37;
08 г.
Изток - поземлен имот с
идентификатор 48489.13.37;
Юг - поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.37
и 48489.13.495;
Запад - поземлен имот с
идентификатор 48489.13.36.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5433 12.6.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№13/27.01.2005
г. на областен
управител на
област
Монтана и
заповед
№1167/03.07.20
12 г. и заповед
№818/09.05.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Поземлен имот №4.689 с площ
809.50 (осемстотин и девет и 0.50)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: животновъдна
ферма. Категория на земята при
неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Мало поле' имот №4.689, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№13/27.01.2005 г. на
областен управител на
област Монтана,
изменен със заповед
№1167/03.07.2012 г. и
заповед
№818/09.05.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№4.366, 4.324, 4.406,
4.690, 4.260, 4.265 и 4.366.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5434 12.6.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№13/27.01.2005
г. на областен
управител на
област
Монтана и
заповед
№1167/03.07.20
12 г. и заповед
№818/09.05.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Поземлен имот №4.690 с площ
305.00 (триста и пет) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: животновъдна ферма.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Мало поле' имот №4.690, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№13/27.01.2005 г. на
областен управител на
област Монтана,
изменен със заповед
№1167/03.07.2012 г. и
заповед
№818/09.05.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№4.689, 4.406, 4.345,
4.499, 4.260 и 4.689.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5435 12.6.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана.

Поземлен имот с №18.408 и площ от
385.40 (триста осемдесет и пет и
0.40) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№18.408, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, общ.
Монтана.

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№18.265, 18.273, граница
на ПНИ, 18.406 и 18.265.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5436 12.6.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №22.11 с площ
3508.20 (три хиляди петстотин и
осем и 0.20) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.11, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№22.215, 22.8, 22.12,
22.13, 22.15, 22.203 и 22.215.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5437 12.6.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№13/27.01.2005
г. на областен
управител на
област
Монтана.

5430 09.6.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 ,
Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.
Решение №391
от Протокол
№16/31.01.2017
г. на Общински
съвет Монтана и
Решение №2 от
Протокол
№2/28.04.2017
г. на Комисията
по чл. 17, ал. 1,
т. 1 от Закона
за опазване на
земеделските
земи

Вид и описание на имот

Поземлен имот №4.283 с площ
315.70 (триста и петнадесет и 0.70)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

.

Местонахождение

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Мало поле' имот №4.283, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№13/27.01.2005 г. на
областен управител на
област Монтана.
Поземлен имот №025412 с площ
Землище с. Белотинци
0.400 (четиристотин квадратни
с ЕКАТТЕ 03722,
метра) дка. Трайно предназначение община Монтана,
на територията: урбанизирана. Начин местност 'Около село' на трайно ползване: съобщителен
имот №025412.
провод.
(имотът е образуван от
имот №025394)

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№4.282, 4.284 и 4.282.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

По посока север-изток-юг- АОС
На основание
запад: имоти с №№025490, №5323/08.03.20 чл. 12, ал. 5 от
025455 и 025490.
17 г.
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5431 09.6.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 6, ал. 1; чл. Частна
56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост и
решение №495,
т. 1 от
протокол
№20/30.05.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот с идентификатор
48489.12.509 с площ 323.00 (триста
двадесет и три) кв.м., трайно
предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект,
комплекс, който по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ ХVІІІ в. кв. 110 с
конкретно предназначение 'за
обществено обслужване', ведно със
сграда с идентификатор
48489.12.509.1, със застроена площ
119.00 (сто и деветнадесет) кв.м.на
еден етаж с мазе, масивна
конструкция с дървен гредоред.

гр. Монтана, ул.
'Марица' №17поземлен имот с
идентификатор
48489.12.509 и сграда с
идентификатор
48489.12.509.1, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти
48489.12.316 и
48489.12.510;
Изток-поземлени имоти
48489.12.316 и
48489.12.405;
Юг-поземлени имоти
48489.12.405 и
48489.12.510;
Запад-поземлени имоти
48489.12.510 и 48489.12.316.

АОС
№1692/16.02.20
12 г.-за
сградата; АОС
№1718/02.03.20
12 г.-за терена
и АОС
№5403/05.05.20
17 г.-сграда и
терен за
публична
общинска
собственост.

На основание Не
договор,
вписан на
14.05.2009 г.,
дв. вх. рег.
№2376, Акт
№92, том 5, във
връзка с
решение №267
от протокол
№25/26.03.2009
г. на общински
съвет Монтана, върху
сградата е
учредено
безвъзмездно
право на
ползване за
срок 10 години
от 01.09.2009 г.
до 31.03.2019 г.
на Регионален
исторически
музей Монтана.

№

Дата

5432 09.6.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 6, ал. 1, чл. Частна
56, ал. 1, ч. 59,
ал. 2, от Закона
за общинската
собственост;
Заповед
№408/14.03.201
7 г. на кмета на
община
Монтана за
изменение на
подробния
устройствен
план и решение
№495, т. 2 от
протокол
№20/30.05.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот с идентификатор
48489.12.511 с площ 186.00 (сто
осемдесет и шест) кв.м., трайно
предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект,
комплекс, който по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ ХІХ в. кв. 110 с
конкретно предназначение 'за
обществено обслужване', ведно със
сграда с идентификатор
48489.12.511.1, със застроена площ
62.00 (шестдесет и два) кв.м. на два
етажа с мазе 30.00 (тридесет) кв.м.,
масивна конструкция с дървен
гредоред.

гр. Монтана, бул.
'Трети март' №136поземлен имот с
идентификатор
48489.12.511 и сграда с
идентификатор
48489.12.512.1, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти
48489.12.1 и 48489.12.510;
Изток-поземлен имот
48489.12.510;
Юг-поземлени имоти
48489.12.510 и
48489.12.427;
Запад-поземлени имоти
48489.12.427 и 48489.12.1.

АОС
№1336/23.04.20
09 г. и АОС
№1718/02.03.20
12 г.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5428 08.6.2017 г.

Частна
Чл. 59, ал. 2;
чл. 6, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост и
заповед
№793/04.05.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.
Решения №419,
т. 3 от
протокол
№17/28.02.2017
г. и №530 от
протокол
№20/30.05.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана.

Незастроен поземлен имот с
идентификатор 48489.13.495 с площ
2175.00 (две хиляди сто седемдесет и
пет) кв.м. Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: за друг общестевен
обект, комплекс, който по
действащия подробен устройствен
план представлява УПИ VІІІ в кв.
376 с конкретно предназначение 'за
обществено обслужване'.

гр. Монтана, ж.к. ж. к.
'Младост' - поземлен
имот с идентификатор
№48489.13.495, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.36
и 48489.13.32;
Изток-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.32
и 48489.13.37;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.37
и 484389.13.14;
Запад-поземлени имоти с
идентификатори
48489.13.37, 48489.13.14 и
48489.13.36.

АОС
№1021/10.11.20
106 г., АОС
№1290/09.12.20
08 г., АОС
№1358/29.10.20
09 г., АОС
№5290
/10.02.2017 г. и
5291/10.02.201
7 г.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5429 08.6.2017 г.

Чл. 59, ал. 2;
Публична
чл. 6, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост заповед
№793/04.05.201
7 г. на кмета на
община
Монтана и
решение №419,
т. 1 и т. 3 от
протокол
№17/28.02.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана.

Част от поземлен имот с
идентификатор 48489.13.496 с площ
102.00 (сто и два) кв.м., целият с
площ 162.00 (сто шестдесет и два)
кв.м., или 102/162 ид.ч. Трайно
предназначение на територията:
урбанизирана с начин на трайно
ползване: за друг вид озеленени
площи, който по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ Х в кв. 376 с
конкретно предназначение 'за
озеленяване и трафопост'.

гр. Монтана, ж.к.
'Младост'-поземлен
имот с идентификатор
№48489.13.496, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

АОС
Север-поземлен имот с
идентификатор
№5290/10.02.20
48489.13.495;
17 г.
Изток-поземлени имоти с
идентификатори
48489.13.495 и 48489.13.37;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.37
и 484898.13.495;
Запад-поземлен имот с
идентификатор
48489.13.495.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5423 23.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи,
протоколно
решение №2,
одобрено със
заповед
№83/29.08.2008
год. на
директора на

5424 23.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот с идентификатор
48489.34.141 и площ от 529.00
(петстотин двадесет и девет) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята: трета.

Землище Монтана,
местност 'Върха' поземлен имот с
идентификатор
48489.34.141, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

По посока север-изток-юг- няма.
запад: поземлени имоти с
идентификатори
48489.34.142, 48489.34.211,
48489.34.160, 48489.34.143 и
48489.34.142.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Имот с площ 0.780 (нула декара и
0.780) дка. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Спасово дърво' - имот
№240040.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000712,
490064, 000713, 240041 и
000712.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

няма

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5425 23.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №250094 с площ
0.910 (нула декара и 0.910) дка.
Начин на трайно ползване: нива.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Спасово дърво' - имот
№250094.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№250088,
250087, 000528, 000526 и
250088.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5426 23.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №270042 с площ
0.638 (нула декара и 0.638) дка.
Начин на трайно ползване: нива.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Растака' - имот
№270042.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000725,
270041, 270043 и 000725.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5427 23.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

5421 22.5.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 и
чл. 6, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост заповед
№897/19.05.201
7 г. на кмета на
община
Монтана и
решение №470
от протокол
№19/27.04.2017
г. на общински
съвет гр.
Монтана.

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №270128 с площ
0.618 (нула декара и 0.618) дка.
Начин на трайно ползване: нива.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Растака' - имот
№270128.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№270127,
270126, 000725, 270129 и
270127.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Незастроен урегулиран поземлен
имот (УПИ) ІІ в кв. 61 с площ 13
277.00 (тринадесет хиляди, двеста
седемдесет и седем) кв. м. и
конкретно предназначение 'за
производствено - складова дейност'.

с. Винище - УПИ ІІ в
кв. 61, по действащия
подробен устройствен
план, одобрен със
заповед
№1170/06.08.1991 г.,
изменен със заповед
№897/19.05.2017 г.

Север-улица с ОТ 115 - 208
и землищна граница;
Изток-землищни граници;
Юг-землищна граница и
УПИ І в кв. 61;
Запад-УПИ І в кв. 61 и
улица с ОТ 115 - 208.

АОС
На основание
№1145/08.08.20 чл. 12, ал. 5 от
07 г.
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5422 22.5.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Публична
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост заповед
№897/19.05.201
7 г. на кмета на
община
Монтана и
решение №470
от протокол
№19/27.04.2017
г. на общински
съвет гр.
Монтана.

Незастроен урегулиран поземлен
имот (УПИ) І в кв. 61 с площ 4085.00
(четири хиляди осемдесет и пет) кв.
м. и конкретно предназначение 'за
спортно игрище'.

с. Винище - УПИ І в
кв. 61, по действащия
подробен устройствен
план, одобрен със
заповед
№1170/06.08.1991 г.,
изменен със заповед
№897/19.05.2017 г.

Север-улица с ОТ 115 - 208 АОС
и УПИ ІІ в кв. 61;
№1145/08.08.20
Изток-УПИ ІІ в кв. 61 и
07 г.
землищна граница;
Юг-землищна граница и
улица с ОТ 115 - 116 - 117;
Запад-улици с ОТ 115 - 116 117 и с ОТ 115 - 208.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана

Не

5412 09.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№13/27.01.2005
г. на областен
управител на
област
Монтана и
заповед
№675/18.04.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Поземлен имот №4.687 с площ
6465.20 (шест хиляди четиристотин
шестдесет и пет и 0.20) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Мало поле' имот №4.687, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№13/27.01.2005 г. на
областен управител на
област Монтана,
изменен със заповед
№675/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№4.170, 4.166, 4.380,
4.688, 4.179, 4.260, 4.343,
4.265, 4.582, 4.167, 4.169,
4.167 и 4.170.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

няма

№

Дата

5413 09.5.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1822/14.09.20
15 г. и
№671/18.04.201
7 г.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №19.575 с площ
823.40 (осемстотин двадесет и три и
0.40) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№19.575, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1822/14.09.2015 г. и
№671/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№19.573, 22.574, 19.522,
граница на ПНИ, 19.564,
19.555 и 19.573.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5414 09.5.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№672/18.04.201
7 г.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №21.534 с площ
573.50 (петстотин седемдесет и три и
0.50) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№21.534, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№672/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№21.332, 21.533, 21.160,
21.535 и 21.332.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5415 09.5.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1815/21.09.20
16 г. и
№673/18.04.201
7 г.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №22.442 с площ
3109.40 (три хиляди сто и девет и
0.40) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.442, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1815/21.09.2016 г. и
№673/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.215, 22.203, 22.15,
22.17, 22.18, 22.19, 22.434,
22.443, и 22.215.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5416 09.5.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1815/21.09.20
16 г. и
№673/18.04.201
7 г.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №22.443 с площ
768.40 (седемстотин шестдесет и
осем и 0.40) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.443, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1815/21.09.2016 г. и
№673/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.215, 22.442, 22.434,
22.204, граница на ПНИ, и
22.215.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5417 09.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№674/18.04.201
7 г.

Поземлен имот №22.444 с площ
345.80 (триста четиридесет и пет и
0.80) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива (орна земя).
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с По посока север-изток-юг- няма
ЕКАТТЕ 48489,
запад: поземлени имоти с
община Монтана,
№№22.446, 22.227 и 22.446.
местност 'Парта'- имот
№22.444, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№674/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5418 09.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№674/18.04.201
7 г.

Поземлен имот №22.445 с площ
526.60 (петстотин двадесет и шест и
0.60) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива (орна земя).
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.445, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№674/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№22.446, 22.22, 22.407 и
22.446.

№

Дата

5419 09.5.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№668/22.03.201
0 г. и
№670/18.04.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.604 с площ
10746.60 (десет хиляди седемстотин
четиридесет и шест и 0.60) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.604, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№668/22.03.2010 г. и
№670/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

поземлени имоти с
№№землищна граница,
граница на ПНИ, 670.201,
670.202, 670.237, 670.238,
670.249, 670.416, 670.467,
670.606 и 670.605.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5420 09.5.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№668/22.03.201
0 г. и
№670/18.04.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.606 с площ
303.20 (триста и три и 0.20) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.606, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№668/22.03.2010 г. и
№670/18.04.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.237, 670.604,
670.467 и 670.237.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5403 05.5.2017 г.

Чл. 59, ал. 2,
Публична
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост и
заповед
№408/14.03.201
7 г. на кмета на
община
Монтана за
изменение на
подробния
устройствен
план.

Поземлен имот с идентификатор
48489.12.509 с площ 323.00 (триста
двадесет и три) кв.м., трайно
предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект,
комплекс, който по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ ХVІІІ в. кв. 110 с
конкретно предназначение 'за
обществено обслужване', ведно със
сграда с идентификатор
48489.12.509.1, със застроена площ
119.00 (сто и деветнадесет) кв.м.на
еден етаж с мазе, масивна
конструкция с дървен гредоред.

гр. Монтана, ул.
'Марица' №17поземлен имот с
идентификатор
48489.12.509 и сграда с
идентификатор
48489.12.509.1, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти
48489.12.316 и
48489.12.510;
Изток-поземлени имоти
48489.12.316 и
48489.12.405;
Юг-поземлени имоти
48489.12.405 и
48489.12.510;
Запад-поземлени имоти
48489.12.510 и 48489.12.316.

АОС
№1692/16.02.20
12 г.-за
сградата и АОС
№1718/02.03.20
12 г. за терена

На основание Не
договор,
вписан на
14.05.2009 г.,
дв. вх. рег.
№2376, Акт
№92, том 5, във
връзка с
решение №267
от протокол
№25/26.03.2009
г. на общински
съвет Монтана, върху
сградата е
учредено
безвъзмездно
право на
ползване за
срок 10 години
от 01.09.2009 г.
до 31.03.2019 г.
на Регионален
исторически
музей Монтана.

5404 05.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№13/27.01.2005
г. на областен
управител на
област
Монтана.

Поземлен имот №4.176 с площ
901.60 (деветстотин и един и 0.60)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Мало поле' имот №4.176, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№13/27.01.2005 г. на
областен управител на
област Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№4.165, 4.144, 4.177,
4.178, 4.688, 4.172 и 4.165.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5405 05.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана.

Поземлен имот №20.342 с площ
860.50 (осемстотин и шестдесет и
0.50) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива (орна земя).
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.342, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№20.341, землищна
граница, 20.381 и 20.341.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5406 05.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №22.10 с площ
896.70 (осемстотин деветдесет и
шест и 0.70) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.10, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№22.6, 22.201, 22.12, 22.8
и 22.6.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5407 05.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №22.100 с площ
2028.90 (две хиляди двадесет и осем
и 0.90) кв.м. Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.100, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.219, 22.101, 22.414,
22.102, 22.99 и 22.219.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5408 05.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД08201/15.11.2010
г. на областен
управител на
област
Монтана.

Поземлен имот №701.74 с площ от
1200.90 (хиляда и двеста и 0.90)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: друг вид нива.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище Долна
Вереница, ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Бърдото-Конички дол'
- имот №701.74, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед №РД-08201/15.11.2010 г. на
областен управител на
област Монтана.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№701.65,
землищна граница, 701.53,
701.75, 701.51 и 701.65.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5409 05.5.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 59, ал. 1 и Публична
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост и
заповед
№408/14.03.201
7 г. за
одобряване на
проект за
изменение на
подробния
устойствен
план.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот с идентификатор
48489.12.510 и площ 3641.00 (три
хиляди шестстотин четиридесет и
един) кв.м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за обект за
детско заведение, ведно с
построените в него сгради,
представляващи Детска градина №1:
1.Сграда с идентификатор
48489.12.510.1, на два етажа, със
застроена площ 418.00 (четиристотин
и осемнадесет)кв.м., ЖБ
конструкция, построена през1971
година, включваща: приземен етаж физкултурен салон, хранилище,
сушилня, пералня, стая за огняра,
склад за дрехи, тоалетна, баня,
гладачно помещение, технически
кабинет, коридори, кухня, складове
за храна и парокотелно; І-ви етаж и
ІІ-ри етаж, включват следните
еднотипни помещения: бункери2бр., спални-2бр., занимални-2бр.,
гардеробни-2бр., умивални-2бр.,
тоалетни-3бр., офиси-2бр.,
административни кабинети-3бр. и
фоайе; 2. Сграда с идентификатор
48489.12.510.2 , на един етаж, със
застроена площ 36.00 (тридесет и
шест) кв.м., сглобяема конструкция с
предназначение: складова база,
склад.

гр. Монтана, бул.
'Трети март' №138поземлен имот с
идентификатор
48489.12.510 и сгради
с идентификатори
48489.12.510.1 и
48489.12.510.2, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 год. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти с
идентификатори
48489.12.406, 48489.12.316 и
48489.12.509;
Изток-поземлени имоти с
идентификатори
48489.12.316, 48489.12.509 и
48489.12.405;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори
48489.12.405, 48489.12.408,
48489.12.427 и
48489.12.511;
Запад-поземлени имоти с
идентификатори
48489.12.511, 48489.12.1 и
48489.12.406.

АОС
№649/28.07.200
3 г. и
№1718/02.03.20
12 г.

На основание Не
решение №46
от протокол
№7/28.02.2008
г. на общински
съвет, гр.
Монтана,
имотът е
предоставен за
ползване на
Детска градина
№1.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.89, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.230, 22.88, граница
на ПНИ, 22.90 и 22.230.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Мало поле' имот №4.245, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№13/27.01.2005 г. на
областен управител на
област Монтана.
Поземлен имот с идентификатор
гр. Монтана - поземлен
48489.5.59 с площ 6649.00 (шест
имот с идентификатор
хиляди шестстотин четиридесет и
48489.5.59, по
девет) кв.м. Трайно предназначение кадастралната карта и
на територията: урбанизирана. Начин кадастралните
на трайно ползване: за друг вид
регистри, одобрени със
производствен, складов обект.
заповед №РД-1829/05.04.2006 г.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№4.162, 4.244, 4.620,
4.246 и 4.162.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5410 05.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №22.89 с площ
1066.40 (хиляда шестдесет и шест и
0.40) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: зеленчукови
култури. Категория на земята при
неполивни условия: четвърта.

5411 05.5.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№13/27.01.2005
г. на областен
управител на
област
Монтана.

Поземлен имот №4.245 с площ
600.30 (шестстотин и 0.30) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: животновъдна
ферма. Категория на земята при
неполивни условия: трета.

5402 27.4.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 7 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.

Север-поземлени имоти с
няма
идентификатори 48489.5.46
и 48489.5.529;
Изток-поземлени имоти с
идентификатори
48489.5.529, 48489.5.283 и
48489.5.292;
Юг-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.60;
Запад-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.46;

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

5395 10.4.2017 г.

без промяна

Частна

Текстът в графа №3 на част от първи без промяна
и втори ред вместо 'със застроена
площ 80.00 (осемдесет) кв.м' , да се
чете 'със застроена площ 91.00
(деветдесет и един) кв.м'

5396 10.4.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственос, §7,
ал. 1 и т. 6 от
Закона за
местното
самоуправлени
е и местната
администрация.

5397 10.4.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.

§127, ал. 1 от
ПЗР на Закона
за изменение и
доипълнение
на Закона за
устройство на
територията удостоверение
за търпимост.

Сграда с идентификатор
48489.6.335.6, със застроена площ
29.00 (двадесет и девет) кв.м., на
един етаж, ведно със съответните
идеални части от правото на строеж с
предназначение: сграда за търговия.
Конструкция: масивна от сглобяеми
плоскости, построена 1987 г.

Поземлен имот с идентификатор
48489.4.373 и площ 715.00
(седемстотин и петнадесет) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: дере.

Местонахождение

гр. Монтана, ж.к.
'Пъстрина' - сграда с
идентификатор
48489.6.335.6,
разположена в
поземлен имот с
идентификатор
48489.6.335, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК
Землище гр. Монтана поземлен имот с
идентификатор
48489.4.373, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

без промяна

без промяна

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
АОС
На основание
Север-поземелен имот с
идентификатор 48489.6.335; №5107/24.06.20 чл. 12, ал. 5 от
16 г.
Закона за
Изток-поземелен имот с
общинската
идентификатор 48489.6.335;
собственост,
Юг-поземелен имот с
идентификатор 48489.6.335;
имотът се
управлява от
Запад-поземелен имот с
кмета на
идентификатор 48489.6.335;
община
Монтана.

Не

няма
Север-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372;
Изток-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372;
Юг-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372;
Запад-поземлен имот с
идентификатор 48489.4.372.

Не

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5398 10.4.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1171/01.07.20
15 г. и
№1168/06.07.20
16 г. на кмета
на община
Монтана.

Поземлен имот №20.639 с площ
466.60 (четиристотин шестдесет и
шест и 0.60) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукови култури.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.639, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1171/01.07.2015 г. и
№1168/06.07.2016 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№20.638, 20.160, 20.161,
20.254 и 20.638.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5399 10.4.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД08201/15.11.2010
г. на областен
управител на
област
Монтана.

Поземлен имот №700.8 с площ
901.30 (деветстотин и един и 0.30)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: овощни
насаждения. Категория на земята при
неполивни условия: девета.

По посока север-изток-югЗемлище с. Долна
запад: имоти №№700.51,
Вереница с ЕКАТТЕ
700.9, 700.43 и 700.51.
22040, община
Монтана, местност
'Бърдото-Конички дол' имот №700.8, по плана
на новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед №РД-08201/15.11.2010 г. на
областен управител на
област Монтана.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5400 10.4.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД08201/15.11.2010
г. на областен
управител на
област
Монтана.

5401 10.4.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД08201/15.11.2010
г. на областен
управител на
област
Монтана.

5387 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

Вид и описание на имот

Поземлен имот №700.10 с площ
1097.90 (хиляда деветдесет и седем и
0.90) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: изоставени трайни
насаждения. Категория на земята при
неполивни условия: девета.

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Землище с. Долна
По посока север-изток-юг- няма
Вереница с ЕКАТТЕ
запад: имоти №№700.51,
22040, община
700.43, 700.9 и 700.51.
Монтана, местност
'Бърдото-Конички дол' имот №700.10, по
плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед №РД-08201/15.11.2010 г. на
областен управител на
област Монтана.
Землище с. Долна
Поземлен имот №700.55 с площ
По посока север-изток-юг- няма
1512.30 (хиляда петстотин и
Вереница с ЕКАТТЕ
запад: имоти №№700.14,
22040, община
дванадасет и 0.30) кв.м. Трайно
700.43, 700.16, 700.17,
Монтана, местност
предназначение на територията:
землищна граница, 700.54 и
земеделска. Начин на трайно
'Бърдото-Конички дол' - 700.14.
ползване: изоставени трайни
имот №700.55, по
насаждения. Категория на земята при плана на
неполивни условия: девета.
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед №РД-08201/15.11.2010 г. на
областен управител на
област Монтана.
Землище с. Николово с По посока север-изток-юг- няма
и протоколно Поземлен имот №023032 с площ
ЕКАТТЕ 51665,
решение
3.216 (три и 0.216) дка. Трайно
запад: имоти №№0000798,
№3/17.09.2008 предназначение на територията:
община Монтана,
023031,023028, 023033,
земеделска. Начин на трайно
г., одобрено
местност 'Червен бряг' - 023037 и 000798.
ползване: нива. Категория на земята имот №023032.
със заповед
№98/18.09.200 при неполивни условия: четвърта.
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5388 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №023047 с площ
2.685 (два и 0.685) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Николово с По посока север-изток-югЕКАТТЕ 51665,
запад: имоти №№000797,
община Монтана,
023048, 023051, 023052,
местност 'Червен бряг' - 023046 и 000797.
имот №023047.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5389 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №031021 с площ
21.677 (двадесет и един и 0.677) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

Землище с. Николово с
ЕКАТТЕ 51665,
община Монтана,
местност 'Голо бърдо' имот №031021.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000783,
031010, 031011, 031012,
031013, 031014, 031020,
031015, 031017, 000292,
000431 и 000783.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5390 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №035020 с площ
1.907 (един и 0.907) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Николово с
ЕКАТТЕ 51665,
община Монтана,
местност 'Конова
воденица' - имот
№035020.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№035021,
035014, 035018, 035019,
000667 и 035021.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5391 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №037012 с площ
3.997 (три и 0.997) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Николово с
ЕКАТТЕ 51665,
община Монтана,
местност 'Мирчовец' имот №037012.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№037035,
037011, 000711, 037013,
037033, 037034 и 037035.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5392 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №050058 с площ
3.799 (три и 0.799) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: втора.

Землище с. Николово с
ЕКАТТЕ 51665,
община Монтана,
местност 'Върха' - имот
№050058.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000816,
050059, 050023, 050057 и
000816.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5393 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №087012 с площ
3.562 (три и 0.562) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Николово с
ЕКАТТЕ 51665,
община Монтана,
местност 'Бариене' имот №087012.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000695,
000669, 104006, 087013 и
000695.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5394 30.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №092011 с площ
2.000 (два) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Николово с
ЕКАТТЕ 51665,
община Монтана,
местност 'Конова
воденица' - имот
№092011.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№092012,
092004, 092010, 000701 и
092012.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5386 29.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи,
протоколно
решение №2,
одобрено със
заповед
№83/29.08.2008
г. на директора
на областна
дирекция
'Земеделие' гр.
Монтана

и решение от
20.12.2012 г.на
Районен съд гр.
Монтана.

Поземлен имот с идентификатор
48489.3.189 и площ 929.00
(деветстотин двадесет и девет) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята: трета.

Землище Монтана,
местност 'Тировете' поземлен имот с
идентификатор
48489.3.189, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
идентификатори
48489.3.217, 48489.3.190,
48489.3.188, 48489.3.187 и
48489.3.217.

няма.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5381 28.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
г.,

одобрено със
заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №460071 с площ
3.868 (три и 0.868) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: седма.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Над село' - имот
№460071. (имотът е
образуван от имот
№460065)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000203,
000036, 460025, 460072 и
000203.

няма.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5382 28.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
г.,

одобрено със
заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №460073 с площ
160.052 (сто и шестдесет и 0.052)
дка. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
седма.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Над село' - имот
№460073. (имотът е
образуван от имот
№460065)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№460072,
460025, 000036, 460067,
460038, 460068, 460069,
460070, 460009, 460052,
460029, 000363, 460044,
460041, 460040, 460041,
460044, 460036, 000363,
000202, 460027, 000202,
460005, 460004, 460003,
460002, 460001, 460002,
460003, 460004, 460005,
000202, 460012, 460024,
460013, 460014, 460064,
000202, 000363, 460017,
460018, 000363, 000348,
460020, 000348, 000192,
460042, 460019, 460042,
460031, 460042, 460015,
460042, 000192, 000199,
000203, 000201, 460006,
460010, 460011, 460037,
460043 и 460072.

няма.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5383 28.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи.
Протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено със
заповед
№98/18.09.2008
г. на директора
на областна
служба
'Земеделие'Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №114001 с площ
1.499 (един и 0.499) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Долна
Рикса с ЕКАТТЕ
22250, община
Монтана, местност
'Под село' - имот
№114001.

По посока север - изток - юг - няма
запад: имоти №№000900,
000047, 114002, 114012 и
000900.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5384 28.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи.
Протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено със
заповед
№98/18.09.2008
г. на директора
на областна
служба
'Земеделие'Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №114002 с площ
1.865 (един и 0.865) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Долна
Рикса с ЕКАТТЕ
22250, община
Монтана, местност
'Под село' - имот
№114002.

По посока север - изток - юг - няма
запад: имоти №№000047,
114035, 114012, 114001 и
000047.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5385 28.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи.
Протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено със
заповед
№98/18.09.2008
г. на директора
на областна
служба
'Земеделие'Монтана.

5369 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №117005 с площ
1.518 (един и 0.518) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Долна
Рикса с ЕКАТТЕ
22250, община
Монтана, местност
'Под село' - имот
№117005.

По посока север - изток - юг - няма
запад: имоти №№117004,
000900, 117006, 117017,
000986, 117001, 117002,
117003 и 117004.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Поземлен имот №016020 с площ
45.054 (четиридесет и пет и 0.054)
дка. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Лозята' имот №016020.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000626,
016054, 016053, 000626,
016025, 016026, 000626,
000628, 000483, 000626,
016019 и 000626.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5370 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017009 с площ
0.407 дка (нула дка и четиристотин
иседем кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Под село' имот №017009.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000534,
017010, 017011, 000604,
017008 и 000534.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5371 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017011 с площ
0.218 дка (нула дка и двеста и
осемнадесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Под село' имот №017011.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№017009,
017010, 017012, 000604 и
017009.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5372 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017012 с площ
0.262 дка (нула дка и двеста
шестдесет и два кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Под село' имот №017012.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№017011,
017010, 017013, 000604 и
017011.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5373 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017018 с площ
0.289 дка (нула дка и двеста
осемдесет и девет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Под село' имот №017018.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№017017,
017020, 017022, 000533 и
017017.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5374 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017033 с площ
0.269 дка (нула дка и двеста
щестдесет и девет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Под село' имот №017033.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№017031,
017032, 017034, 017035,
000604 и 017031.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5375 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017034с площ
0.200 дка (нула дка и двеста кв.м.).
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Под село' имот №017034.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№017032,
000533, 017036, 017035,
017033 и 017032.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5376 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017037 с площ
0.226 дка (нула дка и двеста двадесет
и шест кв.м.). Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№017036,
община Монтана,
000604 и 017036.
местност 'Под село' имот №017037.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5377 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017047 с площ
0.280 дка (нула дка и двеста и
осемдесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№017044,
община Монтана,
000533 и 017044.
местност 'Под село' имот №017047.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5378 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №017051 с площ
0.184 дка (нула дка и сто осемдесет и
четири кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№017050,
община Монтана,
000609 и 017050.
местност 'Под село' имот №017051.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5379 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №135001 с площ
1.115 (един и 0.115) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000170,
община Монтана,
135002 и 000170.
местност 'Лъките' имот №135001.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5380 27.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №235004 с площ
0.710 дка (един дка и седемстотин и
десет кв.м.). Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'При гарата' имот №235004.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№235008,
000828, 235014, 235011 и
235008.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5357 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №007001 с площ
4.938 (четири и 0.938) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000573,
община Монтана,
007002, 000570 и 000573.
местност 'Китката' имот №007001.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5358 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №007024 с площ
2.534 (два и 0.534) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Китката' имот №007024.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№007020,
000573, 255002, 007025,
007021 и 007020.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5359 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №008003 с площ
0.863 дка (нула дка и осемстотин
шестдесет и три кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозе. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Китката' имот №008003.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№008002,
000570, 008004, 008005 и
008002.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5360 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №008004 с площ
0.909 дка (нула дка и деветстотин и
девет кв.м.). Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Китката' имот №008004.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№008003,
000570, 008007, 008005 и
008003.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5361 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №008005 с площ
0.415 дка (нула дка и четиристотин и
петнадесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Китката' имот №008005.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№008001,
008002, 008003, 008004,
008007, 008006 и 008001.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5362 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №008010 с площ
2.949 (два и 0.949) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Китката' имот №008010.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№008009,
000570, 008011, 008012,
000334, 008008 и 008009.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5363 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №009002 с площ
0.574 дка (нула дка и петстотин
седемдесет ичетири кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозе. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №009002.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№008009,
000570, 008011, 008012,
000334, 008008 и 008009.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5364 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №009003 с площ
1.575 (един и 0.575) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №009003.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№009002,
000706, 009004, 009006,
217002, 217001 и 009002.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5365 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №009004 с площ
1.755 (един и 0.755) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №009004.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№009003,
000706, 009005, 009006 и
009003.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5366 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №011008 с площ
8.774 (осем и 0.744) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №011008.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000841,
000526, 000592, 000491,
011005, 011007, 011006 и
000841.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5367 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №011022 с площ
9.910 (девет и 0.910) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №011022.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№011020,
011021, 000594, 000335,
000557, 000845 и 011020.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5368 21.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №015004 с площ
12.854 (дванадесет и 0.854) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Лозята' имот №015004.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№015002,
000096, 242004, 000617,
015003 и 015002.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5344 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №004831 с площ
0.386 дка (нула дка и триста
осемдесет и шест кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000593,
община Монтана,
004832, 000527 и 000593.
местност 'Горните
граини' - имот
№004831.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5345 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №004833 с площ
0.222 дка (нула дка и двеста двадесет
и два кв.м.). Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: зеленчукова
култура. Категория на земята при
неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горните
граини' - имот
№004833.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№004832,
000593, 004834, 000527 и
004832.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5346 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №004834 с площ
0.212 дка (нула дка и двеста и
дванадесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горните
граини' - имот
№004834.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№004833,
000593, 004835, 000526,
000527 и 00-4833.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5347 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №004835 с площ
0.284 дка (нула дка и двеста
осемдесет и четири кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горните
градини' - имот
№004835.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000337,
004836, 000526, 004834,
000593 и 000337.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5348 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №004836 с площ
0.218 дка (нула дка и двеста и
осемнадесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000337,
община Монтана,
000526, 004835 и 000337.
местност 'Горните
градини' - имот
№004836.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5349 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №005007 с площ
0.099 дка (нула дка и деветдесет и
девет кв.м.). Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горните
градини' - имот
№005007.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№005008,
005772, 000528, , 005774 и
005008.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5350 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №005819 с площ
0.330 дка (нула дка и триста и
тридесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000532,
община Монтана,
000528, 005820 и 000532.
местност 'Горните
градини' - имот
№005819.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5351 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №005820 с площ
0.271 дка (нула дка и двеста
седемдесет и един кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горните
градини' - имот
№005820.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№005012,
000532, 005819, 000528 и
005012.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5352 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №006760 с площ
0.482 дка (нула дка и четиристотин
осемдесет и два кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№006762,
община Монтана,
006769, 000532 и 006762.
местност 'Горните
градини' - имот
№006760.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5353 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №006761 с площ
0.155 дка (нула дка и сто и петдесет
и пет кв.м.). Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: зеленчукова
култура. Категория на земята при
неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000596,
община Монтана,
006762, 000532 и 000596.
местност 'Горните
градини' - имот
№006761.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5354 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №006762 с площ
0.574 дка (нула дка и петстотин
седемдесет и четири кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горните
градини' - имот
№006762.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000526,
006768, 006760, 006761 и
000526.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5355 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №006768 с площ
0.393 дка (нула дка и триста
деветдесет и три кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000526,
община Монтана,
006769, 006762 и 000526.
местност 'Горните
градини' - имот
№006768.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5356 16.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №006769 с площ
0.484 дка (нула дка и четиристотин
осемдесет и четири кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукова култура.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горните
градини' - имот
№006769.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№006768,
000526,000598, 000532,
006760 и 006768.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5325 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №001058 с площ
0.833 дка (нула дка и осемстотин
тридесет и три кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №001058.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№001059,
001057, 000591, 001060 и
001059.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5326 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №001059 с площ
0.556 дка (нула дка и петстотин
петдесет и шест кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №001059.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000571,
001056, 001057, 001058,
001060, 001061, 001063 и
000571.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5327 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №001061 с площ
0.970 дка (нула дка и деветстотин и
седемдесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №001061.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№001059,
001060, 000591, 001062 и
001059.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5328 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №001067 с площ
0.688 дка (нула дка и шестстотин
осемдесет и осем кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №001067.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№001065,
001064, 001068, 000591,
001066 и 001065.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5329 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №001068 с площ
0.636 дка (нула дка и шестстотин
тридесет и шест кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №001068.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№001064,
001069, 000591, 001067 и
001064.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5330 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №001069 с площ
0.740 дка (нула дка и седемстотин и
четиридесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №001069.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№001064,
001070, 001071, 000591,
001068 и 001064.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5331 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №001070 с площ
1.099 (един и 0.099) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №001070.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№001064,
000591, 001071, 001069 и
001064.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5332 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №002895 с площ
2.326 (два и 0.326) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница По посока север-изток-юг- няма
с ЕКАТТЕ 14180,
запад: имоти с №№000594,
община Монтана,
002896, 000335 и 000594.
местност 'Горно поле' имот №002895.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5333 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

5334 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№205/10.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

и протоколно
решение
№1/22.08.2008
г., одобрено
със заповед
№80/25.08.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №003911 с площ
1.404 (един и 0.404) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Габровница
с ЕКАТТЕ 14180,
община Монтана,
местност 'Горно поле' имот №003911.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000526,
012001, 012002, 000595 и
000526.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Поземлен имот с №18.481 и площ
654.00 (шестстотин петдесет и
четири) кв.м. Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: зеленчукови
култури. Категория на земята при
неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№18.481, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
и заповед
№205/10.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана..

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№18.480, 18.455, 18.456,
18.142, 18.307, 18.347 и
18.480.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

няма

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5335 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№207/10.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Поземлен имот с №18.483 и площ
760.00 (седемстотин и шестдесет)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№18.483, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
и заповед
№207/10.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана..

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№18.21, 18.313, 18.459,
18.22, 18.18, 18.482 и 18.21.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5336 14.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №20.152 с площ
1000.00 (хиляда) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукови култури.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№20.152, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№20.254, 20.151, 20.575 и
20.254.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5337 14.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№1815/21.09.20
16 г. на кмета
на община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №22.433 с площ
3878.00 (три хиляди осемстотин
седемдесет и осем) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.433, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№1815/21.09.2016 г. на
кмета на община
Монтана .

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.215, 22.203, 22.15,
22.17, 22.18, 22.19, 22.434,
22.204, граница ПНИ и
22.215.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5338 14.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№270/23.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №22.436 с площ
969.00 (деветстотин шестдесет и
девет) кв.м. Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.436, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№270/23.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана .

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.229, 22.201, 22.2,
22.435 и 22.229.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5339 14.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№270/23.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №22.437 с площ
454.00 (четиристотин петдесет и
четири) кв.м. Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.437, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№270/23.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана .

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№22.435, 22.2, 22.438,
землищна граница и 22.435

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5340 14.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№270/23.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №22.438 с площ
411.00 (четиристотин и еденадесет)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№22.438, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№270/23.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана .

По посока север-изток-юг- няма
запад: поземлени имоти с
№№22.437, 22.2, 22.9, 22.3,
землищна граница и 22.437.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5341 14.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№270/23.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.594 с площ
68.00 (шестдесет хи осем) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.594, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№270/23.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.238, 670.593,
землищна граница, 670.603
и 670.238.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5342 14.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№206/10.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.602 с площ
1000.00 (хиляда) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: зеленчукови култури.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.602, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№206/10.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.601, граница на
ПНИ, 670.546, 670.227 и
670.601.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5343 14.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповед
№270/23.02.201
7 г. на кмета на
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №670.603 с площ
74.00 (седемдесет и четири) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозе. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.603, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповед
№270/23.02.2017 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.238, 670.594,
землищна граница, 670.245
и 670.238.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5320 08.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1, Публична
чл. 3, ал. 2, т. 1
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено със
заповед
№117/10.10.200
8 г.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №800563 с площ от
3.694 (три и 0.694) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище, мера. Категория
на земята при неполивни условия:
десета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана в местност
'Бело поле' - имот с
№800563. (имотът е
образуван от имот
№800103)

По посока север - изток - юг - Няма
запад: имоти №№800561,
800562, 800004, 800106,
001131, 800105, и 800561.

На осование чл. Не
12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

№

Дата

5321 08.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1, Публична
чл. 3, ал. 2, т. 1
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено със
заповед
№117/10.10.200
8 г.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №550010 с площ
6.099 (шест и 0.099) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана в местност
'Край Огоста' - имот с
№550010. (имотът е
образуван от имот
№550008)

По посока север - изток - юг - Няма
запад: имоти №№550009,
920033, 555002, 550002 и
550009.

На осование чл. Не
12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №045013 с площ
0.439 дка (нула дка и четиристотин
тридесет и девет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: трета.

Землище с. Николово с
ЕКАТТЕ 51665,
община Монтана,
местност 'Долен връх' имот №045013.
(имотът е образуван от
имот №045010)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№087014,
104006, 045014, 000708 И
087014.

няма

Землище с. Трифоново По посока север-изток-юг- АОС
запад: имоти с №№000276, №3620/28.08.20
с ЕКАТТЕ 73167,
004006, землищна граница, 14 г.
община Монтана,
004081 и 000276.
местност 'Асеново
бранище/Маново лозе' имот №004080.
(имотът е образуван от
имот №004075)

5322 08.3.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

5314 02.3.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

Поземлен имот №004080 с площ
2.800 (два и 0.800) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: пета.

5315 02.3.2017 г.

Чл. 56, ал. 1 и
чл. 59, ал. 2 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

Поземлен имот №103087 с площ от
3.191 (три и 0.191) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: трета.

и протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено
със заповед
№98/18.09.200
8 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
Землище с. Крапчене с По посока север-изток-юг- АОС
На основание
запад: имоти с №№103083, №5222/14.10.20 чл. 12, ал. 5 от
ЕКАТТЕ 39503,
община Монтана,
103061, 000117, 103088 и
16 г.
Закона за
местност 'Пирея' - имот 103083.
общинската
№103087 (имотът е
собственост
образуван от имот
имотът се
№103084)
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

5316 02.3.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

Поземлен имот №037432 с площ
3.774 (три и 0.774) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: ливада. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище с. Стубел с
ЕКАТТЕ 70024,
община Монтана,
местност 'Плюща' имот №037432.
(имотът е образуван от
имот №037367)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№037192,
037431, 037179, 000451 и
037192.

5317 02.3.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

5318 02.3.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственостзаповед
№196/10.02.201
7 г.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

АОС
На основание
№3404/17.06.20 чл. 12, ал. 5 от
14 г.
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
Поземлен имот №037433 с площ
Землище с. Стубел с
По посока север-изток-юг- АОС
На основание
8.542 (осем и 0.542) дка. Трайно
ЕКАТТЕ 70024,
запад: имоти №№000423,
№3404/17.06.20 чл. 12, ал. 5 от
предназначение на територията:
община Монтана,
037173, 000416, 000451,
14 г.
Закона за
земеделска. Начин на трайно
местност 'Плюща' 037179, 037431 и 000423.
общинската
ползване: ливада. Категория на
имот №037433.
собственост
земята при неполивни условия:
(имотът е образуван от
имотът се
четвърта.
имот №037367)
управлява от
кмета на
община
Монтана.
гр. Монтана, ул.
АОС
На основание
Север-поземлени имоти с
Поземлен имот с идентификатор
48489.5.575 и площ 1456.00 (хиляда 'Индустриална' №1А- идентификатори 48489.5.360 №2308/30.10.20 чл. 12, ал. 5 от
и 48489.5.495;
12 г.
Закона за
четиристотин петдесет и шест) кв.м. поземлен имот с
идентификатор
Изток-поземлен имот с
общинската
Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на 48489.5.575, по
идентификатор 48489.5.46
собственост
трайно ползване: за друг обществен кадастралната карта и Юг-поземлен имот с
имотът се
обект, комплекс, който по
кадастралните
идентификатор 48489.5.576;
управлява от
регистри на гр.
Запад-поземлени имоти с
действащия подробен устройствен
кмета на
план, одобрен със заповед
Монтана, одобрени със идентификатори 48489.5.144
община
№162/31.03.1987 г., изменен със
Монтана.
заповед №РД-18и 48489.5.360.
заповеди №1370/17.07.2012 г. и
29/05.04.2006 г. на
№196/10.02.2017 г. представлява
изпълнителния
УПИ ХХVІ, кв. 10, отреден 'за
директор на АК.
обществено обслужване'.

Не

Не

Не

№

Дата

5319 02.3.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственостзаповед
№196/10.02.201
7 г.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот с идентификатор
48489.5.576 и площ 962.00
(деветстотин шестдесет и два) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, който по
действащия подробен устройствен
план, одобрен със заповед
№162/31.03.1987 г., изменен със
заповеди №1370/17.07.2012 г. и
№196/10.02.2017 г. представлява
УПИ ХХІІ, кв. 10, отреден 'за
обществено обслужване'.

гр. Монтана, ул.
'Индустриална' №1поземлен имот с
идентификатор
48489.5.576, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

АОС
Север-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.144 №2308/30.10.20
12 г.
и 48489.5.575;
Изток-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.46;
Юг-поземлени имоти с
идентификатор 48489.5.46 и
48489.6.2;
Запад-поземлен имот с
идентификаитор
48489.5.144.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5304 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №000756 и площ
13.319 (тринадесет и 0.319) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана - имот
№000756.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000755,
002130, 001305, 000796,
925161, 000262 и 000755.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5305 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №000758 с площ
1.126 (един и 0.126) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия:
десета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана - имот
№000758.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№001204,
00412 и 001204.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5306 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №800155 с площ
20.471 (двадесет и 0.471) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Пъстрина' - имот
№800155.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№800154,
001045, 800156, 800616,
957004, 957027, 957026,
957025, 957026, 800144,
800018 и 800154.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5307 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №800181 с
площ4.801 (четири и 0.801) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Сливако' - имот
№800181.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№800091,
000969, 800182, 800616,
800180, 800198 и 800091.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5309 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №800186 с площ
6.732 (шест и 0.732) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Витало' - имот
№800186.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№800627,
958033, 958034, 958011 и
800627.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5310 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №800187 с площ
6.935 (шест и 0.935) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Витало' - имот
№800187.

По посока север-изток-югзапад: от всички страни
имот №800627.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5308 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №800182 с площ
91.075 (деветдесет и един и 0.075)
дка. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Пъстрина' - имот
№800182.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№800616,
800181, 000969, 800092,
800188, 800184, 800627,
958014, 800627, 958015,
800627, 957034, 957035,
957015, 957018, 957019,
957020 и 800616.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5311 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №800188 с площ
20.060 (двадесет и 0.060) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Сливако' - имот
№800188.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000969,
800627, 800184, 800182,
800092 и 000969.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5312 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено със
заповед
№117/10.10.200
8 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Поземлен имот №800156 с площ
5.901 (пет и 0.901) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: ливада. Категория на
земята при неполивни условия:
девета.

Землище с. Долно
По посока север-изток-юг- няма
Белотинци с ЕКАТТЕ запад: имоти с №№800616,
03736, община
800155 и 800616.
Монтана, местност
'Пъстрина' - имот
№800156.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5313 20.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуванито на
земеделските
земи. Чл . 45 г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено със
заповед
№98/18.09.2008
г. на директора
на областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №000460 с площ от
32.853 (тридесет и два и 0.853) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: пета.

Землище с. Студено
буче, с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Барата' имот №000460.
(имотът е образуван от
имот №037017)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000153,
023014, 000299, 037022,
000088, 037015, 000098,
000110, 000098, 000071,
037014, 000072, 037014,
000076, 037003, 000292 и
000153.

няма.

Не

№

Дата

5292 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.Чл.
25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи.Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №000478 с площ от
46.529 (четиридесет и шест и 0.529)
дка. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста (36.229 дка) и
четвърта (10.300 дка).

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Караджовец' - имот
№000478.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000533,
228052, 108002, 108003,
000477, 215005, 215004,
215003, 215002, 215001 и
000533
.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5293 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.Чл.
25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи.Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №000518 с площ от
13.188 (тринадесет и 0.188) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: седма.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Пенин чукар' - имот
№000518.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№014002,
000504, 000585, 000559,
000519, 014007, 014016,
014006 и 0140

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5294 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.Чл.
25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи.Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №000557 с площ от
21.922 (двадесет и един и 0.922) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста (17.522 дка) и
четвърта (4.400 дка).

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Караджовец' - имот
№000557.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№251017,
251002, 251003, 251004,
251005, 000459, 000576 и
251017.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5295 17.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.Чл.
25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи.Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №000665 с площ от
76.769 (седемдесет и шест и 0.769)
дка. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Таралежковото' - имот
№000665.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с
№№землищна граница,
000616, 000617, 000650,
000682, 000681, землищна
граница, 000661, землищна
граница, 000664 и землищна
граница.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5296 17.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.Чл.
45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Поземлен имот №000724 с площ от
8.081 (осем и 0.081) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: ливада. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Манойловото' - имот
№000724.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№ 000725,
000651, 146003, 000713,
054021 и 000725.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5297 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.Чл.
25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи.Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №000734 с площ от
15.333 (петнадесет и 0.333) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Мало бръце' - имот
№000734.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000702,
000714, 000728, 000739,
054017, 054016, 054030,
054031, 000793, 054029,
000793, 054033, 000793,
054027, 054026, 054022,
054023, 000793 и 000702.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5298 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №000795 с площ от
17.945 (седемнадесет и 0.945) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Край село' - имот
№000795.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000906,
081707, 081700, 000793,
081739, 081735, 000956,
000796, 000956, 113013,
113012, 113011, 113010,
113009, 000794, 113001 и
000906.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5299 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №000982 с площ от
44.545 (четиридесет и четири и
0.545) дка. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: втора.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Садината' - имот
№000982.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№057087,
000983, 000987, 000995,
000994, 057150, 057141,
057164, 057122, 057098,
057097, 057096, 057123,
057163, 057140, 057139,
057138, 057137, 057136,
057135, 057134, 057163,
057155 и 057087.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5300 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №000984 с площ от
18.693 (осемнадесет и 0.693) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: втора.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Овчарско кладенче' имот №000984.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000891,
000983, 094001, 094002,
094003, 094004, 094005,
094006, 094007 и 000891.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5301 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №102013 с площ от
8.885 (осем и 0.885) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия:
шеста.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Песъка' - имот
№102013.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№098098,
000495, 000378, 102010,
241009, 000469, 098064 и
098098.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5303 17.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №102028 с площ от
15.354 (петнадесет и 0.354) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Песъка' - имот
№102028.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№000354,
000475, 000361, 000373 и
000354.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

5302 17.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. Публична
1; чл. 3, ал. 2, т.
1 и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 25, ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи. Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

5289 10.2.2017 г.

Частна
Чл. 6, ал. 1 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собстгвеност.
Решение №394
от протокол
№16/31.01.2017
г. на общински
съвет, гр.
Монтана.

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие' гр. Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Поземлен имот №102025 с площ от
31.860 (тридесет и един и 0.860) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: шеста.

Землище с. Доктор
Йосифово с ЕКАТТЕ
21840, община
Монтана, местност
'Песъка' - имот
№102025.

По посока север-изток-юг- няма
запад: имоти с №№102014,
000354, 000373 и 102014.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Незастроен поземлен имот с
идентификатор 48489.5.566 и площ
703.00 (седемстотин и три) кв.м.
Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, който по
действащия подробен устройствен на
гр. Монтана е УПИ ІХ в кв. 174 с
конкретно предназначение 'за
обществено обслужване'.

гр. Монтана, бул.
'Христо Ботев' №64 поземлен имот с
идентификатор
48489.5.566, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №КД-14112/23.08.2013 г. на
изпълнителния
директор на АГКК.

АОС
Север-поземлени имоти с
идентификатори 48489.5.340 №5252/16.01.20
и 48489.5.356;
17 г.
Изток--поземлен имот с
идентификатор 48489.5.251;
Юг-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.45;
Запад-поземлен имот с
идентификатор 48489.5.45.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5290 10.2.2017 г.

5291 10.2.2017 г.

5280 08.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл.2 ,ал.1, т. 2 Публична
от Закона за
общинската
собственост;
§7, ал.1, т. 4 от
ПЗР на Закона
за местното
самоуправлени
е и местната
администрация.
Чл. 61, ал. 4 от
Закона за
устройство на
територията.
Чл.2 ,ал.1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост;
§7, ал.1, т. 4 от
ПЗР на Закона
за местното
самоуправлени
е и местната
администрация.
Чл. 61, ал. 4 от
Закона за
устройство на
територията.
Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Част от поземлен имот с
идентификатор 48489.13.33 с площ
270.00 (двеста и седемдесет) кв.м.,
целият с площ 330.00 (триста и
тридесет) кв.м., или 270/330 ид.ч.
Трайно предназначение на
територията: урбанизирана с начин
на трайно ползване: ниско
застрояване. Имотът по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ Х, кв. 376 с
конкретно предназначение 'за
озеленяване и трафопост'.

гр. Монтана, ж.к. ж. к.
'Младост'-поземлен
имот с идентификатор
№48489.13.33, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти с
идентификатори
48489.13.34, 48489.13.32 и
48489.13.37;
Изток-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.32
и 48489.13.37;
Юг-поземлен имот с
идентификатор 48489.13.37;
Запад-поземлени имоти с
идентификатори
48489.13.37, 48489.13.35 и
48489.13.34.;

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Незастроен поземлен имот с
идентификатор 48489.13.34 с площ
722.00 (седемстотин двадесет и два)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м). Имотът по действащия
подробен устройствен план
представлява УПИ ІХ, кв. 376.

гр. Монтана, ж.к. ж. к.
'Младост'-поземлен
имот с идентификатор
№48489.13.34, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Север-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.36
и 48489.13.32;
Изток-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.32
и 48489.13.33;
Юг-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.33
и 484389.13.35;
Запад-поземлени имоти с
идентификатори 48489.13.35
и 48489.13.36.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост,
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Поземлен имот №300119 с площ
0.455 (нула дка и четиристотин
петдесет и пет кв.м.) Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Неволкево' - имот
№300119.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№300118,
300113, 300114, 300120,
000006 и 300118.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

няма

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5281 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №300122 с площ
1.820 (един и 0.820) дка Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Неволкево' - имот
№300122.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№300121,
300116, 300117, 000001,
000006 и 300121..

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5282 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №320018 с площ
1.448 (един и 0.448) дка Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Церово орниче' - имот
№320018.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№320017,
000705, 320019, 320014,
320013 и 320017.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5283 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №320048 с площ
0.555 дка (нула дка и петстотин
петдесет и пет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Церово орниче' - имот
№320048.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№320047,
320049, 320049, 320050,
000705 и 320047.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5284 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №320062 с площ
0.695 дка (нула дка и шестстотин
деветдесет и пет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Церово орниче' - имот
№320062.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№320061,
320060, 000721, 320063 и
320061.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5285 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №320086 с площ
1.000 (един) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Церово орниче' - имот
№320086.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000721,
320102, 320103, 320104,
320087 и 000721.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5286 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №320098 с площ
1.820 (един и 0.820) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Церово орниче' - имот
№320098.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000703,
320211, 320113, 320114,
320099 и 000703.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5287 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №320100 с площ
0.916 дка (нула дка и деветстотин и
шестнадесет кв.м.). Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

По посока север-изток-югЗемлище с. Горно
запад: имоти №№000721,
Церовене с ЕКАТТЕ
000703, 320101 и 000721.
17018, община
Монтана, местност
'Церово орниче' - имот
№320100.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5288 08.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45 г, ал. 1
от Правилника
за прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи

и протоколно
решение
№4/08.10.2008
г., одобрено
със заповед
№117/10.10.20
08 г. на
областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Поземлен имот №320162 с площ
1.284 (един и 0.284) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: шеста.

Землище с. Горно
Церовене с ЕКАТТЕ
17018, община
Монтана, местност
'Церово орниче' - имот
№320162.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№320161,
320160, 000703, 320163 и
320161.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5268 07.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено със
заповед
№98/18.09.2008
г. на областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №037377 с площ
6.813 (шест и 0.813) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: ливада. Категория на
земята при неполивни условия: трета.

Землище с. Стубел с
ЕКАТТЕ 70024,
община Монтана,
местност
'Козаркинята' - имот
№037377.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000417,
037121, 037420, 037137,
037136, 216001, 037357 и
000417.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5269 07.2.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Чл. 45г, ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№3/17.09.2008
г., одобрено със
заповед
№98/18.09.2008
г. на областна
дирекция
'Земеделие'- гр.
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №037384 с площ
40.185 (четиридесет и 0.185) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: ливада. Категория
на земята при неполивни условия:
осма.

Землище с. Стубел с
ЕКАТТЕ 70024,
община Монтана,
местност 'Плюща' имот №037384.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№143118,
037278, 037284, 037275,
037284, 037278, 143097,
037176, 000460, 037245,
000486, 000447, 037303,
143170, 143113, 143114,
143115, 143116, 143117 и
143118.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5270 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче.

Поземлен имот №177011 с площ
46.920 (четиридесет и шест и 0.920)
дка. Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: широколистна гора.
Попада в подотдел 343 - н по ЛУП от
2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Говежди
дол' - имот №177011.

По посока север-изток-юг- АОС
№751/12.11.200
запад: имоти
№№177007,179004, 179023, 4 год.
179022, 179021, 177012,
177013, 177014, 027001,
177010, 177009 и 177007.

5271 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №177012 с площ
7.784 (седем и 0.784) дка. Трайно
предназначение на територията:
горска. Начин на трайно ползване:
широколистна гора. Попада в
подотдел 343 - н по ЛУП от 2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Говежди
дол' - имот №177012.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№177011,
179021, 179020, 179009,
179013, 177013 и 177011.

На основание Не
заповед №РД1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

АОС
На основание Не
№752/15.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5272 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №181001 с площ
22.573 (двадесет и два и 0.573) дка.
Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: нискостъблена
гора. Попада в подотдел 343 - р1 по
ЛУП от 2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Луков дол' имот №181001.

По посока север-изток-юг- АОС
запад: имоти №№000127,
№753/15.11.200
землищна граница, 181002 и 4 год.
000127.

5273 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №181002 с площ
216.842 (двеста и шестнадесет и
0.842) дка. Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: широколистна гора.
Попада в подотдели 343 - п1 и 343 о1 по ЛУП от 2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Луков дол' имот №181002.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№181001,
землищна граница, 181003,
000131, 000127 и 181001.

На основание Не
заповед №РД1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

АОС
На основание Не
№754/15.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5274 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №182014 с площ
52.578 (петдесет и два и 0.578) дка.
Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: широколистна гора.
Попада в подотдел 342 - т1 по ЛУП
от 2012 г.

Землище с.Студено
По посока север-изток-югбуче с ЕКАТТЕ 70113, запад: имоти №№029004,
община Монтана,
000395, 029005, 029006,
местност 'Долна вода' - 029008, 183008, 183009,
имот №182014.
029011, 182012, 182013 и
029004.

АОС
На основание Не
№755/15.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

5275 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №205023 с площ
45.901 (четиридесет и пет и 0.901)
дка. Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: широколистна гора.
Попада в подотдел 341- е по ЛУП от
2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Чукара' имот №205023.

АОС
На основание Не
№756/16.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№205021,
206006, 034012, 000264,
036014, 036012, 205022 и
205021.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5276 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №206006 с площ
70.267 (седемдесет и 0.267) дка.
Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: широколистна гора.
Попада в подотдел 341- е по ЛУП от
2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Чукара' имот №206006.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№035015,
000291, 034004, 034006,
206007, 206008, 207001,
034012, 205023, 205021,
205020, 205019, 206002 и
035015.

АОС
На основание Не
№757/16.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

5277 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №207010 с площ
9.416 (девет и 0.416) дка. Трайно
предназначение на територията:
горска. Начин на трайно ползване:
широколистна гора. Попада в
подотдел 341- л по ЛУП от 2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Чукара' имот №207010.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№207015,
034006, 207011, 000264 и
207015.

АОС
На основание Не
№758/16.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5278 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №208001 с площ
12.738 (дванадесет и 0.738) дка.
Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: широколистна гора.
Попада в подотдел 341- о по ЛУП от
2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Чукара' имот №208001.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№034006,
000291, 034009, 208002,
000264, 207014, 207013,
207012 и 034006 .

АОС
На основание Не
№759/16.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

5279 07.2.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 Частна
от Закона за
общинската
собственост заповед №РД14-70 от
18.06.2009 год.
на министъра
на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката за
закриване на
ОУ 'Св. св.
Кирил и
Методий' - с.
Студено буче,
общ. Монтана.

Поземлен имот №208011 с площ
15.446 (петнадесет и 0.446) дка.
Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на
трайно ползване: широколистна гора.
Попада в подотдел 341- р по ЛУП от
2012 г.

Землище с.Студено
буче с ЕКАТТЕ 70113,
община Монтана,
местност 'Чукара' имот №208011.

По посока север-изток-югзапад: имоти №№208009,
033002, 033003, 033004,
208012, 000264, 034013,
000264 и 208009.

АОС
На основание Не
№760/16.11.200 заповед №РД4 год.
1470/18.06.2009
год., т. 2 на
министъра на
Министерствот
о на
образованието,
младежта и
науката, имотът
се управлява от
кмета на
община
Монтана.

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

5265 06.2.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Публична

Поземлен имот №040108 с площ
9.087 (девет и 0.087) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище, мера. Категория на
земята при неполивни условия:
седма.

5266 06.2.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

5267 06.2.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

Поземлен имот №041030 с площ
2.652 (два и 0.652) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: трета.

Землище с. Войници с
ЕКАТТЕ 11939,
община Монтана,
местност 'Свети Иван'
- имот №041030.
(имотът е образуван от
имот №041028)

5261 03.2.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

Поземлен имот №925409 с площ
1.020 (един и 0.020) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: нива. Категория на земята
при неполивни условия: четвърта.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Полцето' - имот
№925409. (имотът е
образуван от имот
№925079)

Землище с.
Смоляновци с ЕКАТТЕ
67667, община
Монтана, местност
'Кошарата' - имот
№040108. (имотът е
образуван от имот
№040106, който е
образуван от имот
№040101)
Поземлен имот №098034 с площ от Землище с.
21.932 (двадесет и един и 0.932) дка. Смоляновци с ЕКАТТЕ
Трайно предназначение на
67667, община
територията: земеделска. Начин на
Монтана, местност
трайно ползване: ливада. Категория 'Присойката' - имот
на земята при неполивни условия:
№098034. (имотът е
шеста.
образуван от имот
№098032)

Граници на имота

По посока север-изток-югзапад: имоти №№040098,
040046, 040047, 040107,
040109, 040055, 040053 и
040098.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

АОС
На основание
№1829/12.04.20 чл. 12, ал. 5 от
12 г.
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
По посока север-изток-юг- АОС
На основание
запад: имоти №№098029,
№4901/14.03.20 чл. 12, ал. 5 от
098025, 098031, 098033,
16 г.
Закона за
098030, 100013, 169004 и
общинската
098029.
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
На основание
По посока север-изток-юг- АОС
запад: имоти №№041021,
2684/13.05.201 чл. 12, ал. 5 от
041029, 000062 и 041021.
3 г.
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
По посока север-изток-юг- АОС
На основание
запад: имоти с №№925361, №1991/21.06.20 чл. 12, ал. 5 от
925080, 925082, 925083,
12 г.
Закона за
925404, 925408 и 925361.
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

Не

Не

Не

№

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

5262 03.2.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Публична

Поземлен имот №800699 с площ
2.248 (два и 0.248) дка. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

5263 03.2.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Публична

Поземлен имот №800714 с площ
11.411 (единадесет и 0.411) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище с храсти.
Категория на земята при неполивни
условия: девета.

5264 03.2.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

Поземлен имот №063023 с площ
24.504 (двадесет и четири и 0.504)
дка. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: ливада. Категория
на земята при неполивни условия:
шеста.

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
Землище с. Долно
По посока север-изток-юг- АОС
На основание
Белотинци с ЕКАТТЕ запад: имоти с №№800062, №3752/10.10.20 чл. 12, ал. 5 от
03736, община
948001, 948024, 948022,
14 г.
Закона за
Монтана, местност
948023, 800058, 000587,
общинската
'Лъката' - имот
947009, 947001, 947009,
собственост
№800714. (имотът е
800548, 000546, 000700 и
имотът се
образуван от имот
800062.
управлява от
№800549)
кмета на
община
Монтана.
По посока север-изток-юг- АОС
На основание
Землище с.
№4549/22.06.20 чл. 12, ал. 5 от
Смоляновци с ЕКАТТЕ запад: имоти №№142036,
67667, община
063021, 145023, 145024,
15 г.
Закона за
Монтана, местност
063004, 145024, 145005,
общинската
собственост
'Газерлака' - имот
145006, 145014, 142022 и
№063023. (имотът е
142036.
имотът се
образуван от имот
управлява от
№063020)
кмета на
община
Монтана.
Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Лъката' - имот
№800699. (имотът е
образуван от имот
№800549)

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Дата

По посока север-изток-юг- АОС
запад: имоти с №№001408, №3752/10.10.20
800059, 800060, 800061,
14 г.
800700, 800548 и 001408.

Не

Не

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5256 30.1.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот с №17.457 с площ
599.80 (петстотин деветдесет и девет
и 0.80) кв.м. Трайно предназначение
на територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива (орна земя).
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№17.457, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№17.126, 17.125, 17.124,
17.458, 17.462 и 17.126.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5257 30.1.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Поземлен имот №17.586 с площ
1081.20 (хиляда осемдесет и един и
0.20) кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№17.586, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№17.559, 17.366, 17.587,
17.126, 17.367 и 17.559.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5258 30.1.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
землищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №19.467 с площ
1919.40 (хиляда деветстотин и
деветнадесет и 0.40) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: лозови насаждения.
Категория на земята при неполивни
условия: четвърта.

Землище гр. Монтана с
ЕКАТТЕ 48489,
община Монтана,
местност 'Парта'- имот
№19.467, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№19.307, 19.308, 22.467,
19.383, 19.306 и 19.307.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5259 30.1.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№30/07.02.2006
г. на областен
управител на
област
Монтана за
замлищата на
гр. Монтана и
с. Долна
Вереница,
община
Монтана и
заповеди
№1059/22.06.20
15,
№2653/21.12.20
15 г. и
№1169/06.07.20
16 г. на кмета
на община
Монтана.

Поземлен имот №670.579 с площ
1805.00 (хиляда осемстотин и пет)
кв.м. Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: нива. Категория на
земята при неполивни условия:
четвърта.

Землище с. Долна
Вереница с ЕКАТТЕ
22040, община
Монтана, местност
'Парта'- имот
№670.579, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№30/07.02.2006 г. на
областен управител на
област Монтана за
землищата на гр.
Монтана и с. Долна
Вереница, община
Монтана, изменен със
заповеди
№1059/22.06.2015,
№2653/21.12.2015 г. и
№1169/06.07.2016 г. на
кмета на община
Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№670.225, 670.578,
670.224, 670.580 и 670.225.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

5260 30.1.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 3 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост заповед
№158/01.08.200
7 г. на областен
управител на
област
Монтана.

Поземлен имот №970.24 с площ
1000.00 (хиляда) кв.м. Трайно
предназначение на територията:
земеделска. Начин на трайно
ползване: друг вид нива. Категория
на земята при неполивни условия:
шеста.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана, местност
'Разсадника - Връх
Затворнишки'- имот
№970.24, по плана на
новообразуваните
имоти, одобрен със
заповед
№158/01.08.2007 г. на
областен управител на
област Монтана.

По посока север-изток-югзапад: поземлени имоти с
№№970.41, 970.43, 970.22,
970.42, 970.38, 970.6, и
970.41.

няма

На основание
чл. 12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5253 24.1.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 3, ал. 2, т.
1 от Закона за
общинската
собственост;
Чл. 25 , ал. 1 от
Закона за
собствеността и
ползуването на
земеделските
земи; Чл. 45г,
ал. 1 от
Правилника за
прилагане на
Закона за
собствеността и
ползването на
земеделските
земи и
протоколно
решение
№4/08.10.2008
год., одобрено
със заповед
№117/10.10.200
8 год. на
директора на
областна
дирекция
'Земеделие и
гори' Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Поземлен имот №000496 с площ
17.626 (седемнадесет и 0.626) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: пасище, мера.
Категория на земята при неполивни
условия: трета.

Землище с. Долно
Белотинци с ЕКАТТЕ
03736, община
Монтана - имот с
№000496.

по посока север-изток-югзапад: имоти №№000456,
000454, 002141, 002099,
002142, 000503 и 00456.

няма

На основание
чл.12, ал. 5 от
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

5254 24.1.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

Поземлен имот №038170 с площ
17.572 (седемнадесет и 0.572) дка.
Трайно предназначение на
територията: земеделска. Начин на
трайно ползване: ливада. Категория
на земята при неполивни условия:
осма .

Землище с. Стубел с
ЕКАТТЕ 70024,
община Монтана,
местност 'Брусника' имот №038170.
(имотът е образуван от
имот №038107)

По посока север-изток-югзапад: имоти №№000508,
038105, 038101, 038169,
000486, 000545, 038106,
038111, 000545, 038129,
038122, 038117, 038110,
174017, 038054 и 000508.

5255 24.1.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинската
собственост.

Частна

5252 16.1.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 1 Публична
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собстгвеност.
Решение №292
от протокол
№12/13.09.2016
г. на общински
съвет, гр.
Монтана и
заповед
№2330/24.11.20
16 г. на кмета
на община
Монтана.

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

АОС
На основание
№3415/18.06.20 чл. 12, ал. 5 от
14 г.
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.
На основание
По посока север-изток-юг- АОС
Поземлен имот №038172 с площ
Землище с. Стубел с
запад: имоти №№000481,
№3408/18.06.20 чл. 12, ал. 5 от
17.006 (седемнадесет и 0.006) дка.
ЕКАТТЕ 70024,
14 г.
Закона за
215012, 215013, 215007,
Трайно предназначение на
община Монтана,
общинската
038044, 038043, 038051,
територията: земеделска. Начин на
местност
собственост
трайно ползване: ливада. Категория 'Поппърванови млаки' - 038059, 215015, 038100,
имотът се
имот №038172.
038099, 038102, 038098,
на земята при неполивни условия:
(имотът е образуван от 038082, 038073, 038171,
управлява от
трета.
имот №038058)
171015 и 000481.
кмета на
община
Монтана.
Незастроен поземлен имот с
гр. Монтана, бул.
Север-поземлени имоти с
няма
На основание
идентификатор 48489.5.566 и площ 'Христо Ботев' №64 - идентификатори 48489.5.340
чл. 12, ал. 5 от
703.00 (седемстотин и три) кв.м.
поземлен имот с
и 48489.5.356;
Закона за
Трайно предназначение на
идентификатор
Изток--поземлен имот с
общинската
територията: урбанизирана. Начин на 48489.5.566, по
идентификатор 48489.5.251;
собственост
трайно ползване: за друг обществен кадастралната карта и Юг-поземлен имот с
имотът се
обект, комплекс, който по
кадастралните
идентификатор 48489.5.45;
управлява от
кмета на
действащия подробен устройствен на регистри, одобрени със Запад-поземлен имот с
община
гр. Монтана е новообразуван УПИ заповед №КД-14идентификатор 48489.5.45.
ІХ в кв. 174 с конкретно
112/23.08.2013 г. на
Монтана.
предназначение 'за обществено
изпълнителния
обслужване'.
директор на АГКК.

Не

Не

Не

№

Дата

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

5251 11.1.2017 г.

Чл. 59, ал. 2 и Частна
чл. 56, ал. 1 от
Закона за
общинскта
собственос и
заповед
№1938/13.10.20
16 г.- на кмета
на община
Монтана.

Незастроен урегулиран поземлен
имот Іобщ. в кв. 56 с площ 1809.00
(хиляда осемстотин и девет) кв.м. и
конкретно предназначение 'център за
опазване на речните видове,
застрашени от изчезване'

с. Долно Белотинци УПИ Іобщ., кв.56, по
действащия подробен
устройствен план на с.
Долно Белотинци,
одобрен със заповед
№346/08.06.1987 г.,
изменен със заповед
№1938/13.10.2016 г.

Север-УПИ VІІобщ. в кв.56
и улица;
Изток-улици;
Юг-улица и УПИ ІІІобщ. в
кв. 56;
Запад-УПИ ІІІобщ., УПИ
VІобщ. и УПИ VІІобщ. в кв.
56.

АОС
№5183/16.08.20
16 г. и АОС
№5184/16.08.20
16 г.

Не

5249 09.1.2017 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 7 Частна
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Договор за
делба - Вх. рег.
№7571/16.12.20
16 г., АКТ
№93, том 9 и
решение №334
от протокол
№13/27.10.2016
г. на общински
съвет гр.
Монтана.

Самостоятелен обект в сграда, с
идентификатор 48489.8.31.2.1 в
двуетажна сграда на първи етаж, със
застроена площ 28.90 (двадесет и
осем и 0.90) кв.м., ведно със
съответните идеални части от
правото на строеж, предназначение
на самастоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива на
обекта:1, масивна конструкция,
година на построяване 1910.

гр. Монтана, ул.'Цар
Борис ІІІ' №2 Б, ет. 1 самостоятелен обект с
идентификатор
48489.8.31.2.1 в сграда
№2, разположена в
поземлен имот с
идентификатор
48489.8.31, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Ниво: 1
Съседни самостоятелни
обекти в сградата:
На същия етаж:
48489.8.31.2.2
Под обекта: няма
Над обекта: 48489.8.31.2.4

АОС
На основание
№498/10.10.200 чл. 12, ал. 5 от
1 г.
Закона за
общинската
собственост
имотът се
управлява от
кмета на
община
Монтана.

Не

№

Дата

5250 09.1.2017 г.

Правно
основание за
издаване

Собственост Заповед на
кмета

Чл. 2, ал. 1, т. 7 Публична
и чл. 56, ал. 1
от Закона за
общинската
собственост.
Договор за
делба - Вх. рег.
№7571/16.12.20
16 г., АКТ
№93, том 9 и
решение №334
от протокол
№13/27.10.2016
г. на общински
съвет гр.
Монтана.

Вид и описание на имот

Местонахождение

Граници на имота

Номер и дата на Предоставени Отдаден
съставени поправа
под наем
рано актове

Самостоятелен обект в сграда, с
идентификатор 48489.8.31.2.4 в
двуетажна сграда на първи и втори
етаж, с разгъната застроена площ
257.60 (двеста петдесет и седем и
0.60) кв.м. със следното
разположение: І-ви етаж-фоайе,
стълбище и санитарен възел; ІІ-ри
етаж-коридор и 6 бр. офиси, ведно
със съответните идеални части от
правото на строеж, предназначение
на самастоятелния обект: за делова и
административна дейност, брой нива
на обекта:2, масивна конструкция,
година на построяване 1910.

гр. Монтана, ул.'Цар
Борис ІІІ' №2 Б, ет. 1 и
ет. 2 - самостоятелен
обект с идентификатор
48489.8.31.2.4 в сграда
№2, разположена в
поземлен имот с
идентификатор
48489.8.31, по
кадастралната карта и
кадастралните
регистри на гр.
Монтана, одобрени със
заповед №РД-1829/05.04.2006 г. на
изпълнителния
директор на АК.

Ниво: 1
Съседни самостоятелни
обекти в сградата:
На същия етаж:
48489.8.31.2.2 и
48489.8.31.2.3
Под обекта: няма
Над обекта: няма

Не
АОС
Съгласно
№498/10.10.200 решение по т.
1 г.
1 от протокол
№4/22.08.1990
г. на комисията
по чл. 30 от
Закона за
наемните
отношения
имота е
предоставен на
Исторически
музей - гр.
Монтана.

Ниво: 2
Съседни самостоятелни
обекти в сградата:
На същия етаж: няма
Под обекта: 48489.8.31.2.1,
48489.8.31.2.2,
48489.8.31.2.3.
Над обекта: няма

