Приложение № 4
към чл. 2, т. 4 и чл. 23

№
по
ред

№ и дата на
съставяне на акта
за общинска
собственост

Номер
на
препис
ката
(досие)

Местонахожде
ние

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на
имота към момента на
утвърждаване на акта

Предоставени права за
управление

1
1

2
4479/19.05.2011

3
4479

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш, м.
"Мочура",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
005061

5
6
7
Земеделска земя - имот № 005061 74.90 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(нула нула пет нула шест едно), с четири лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Посевна деветдесет стотинки)
площ", площ 0.581 дка (петстотин
осемдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

2

4480/19.05.2011

4480

Земеделска земя - имот № 003008 210.70 лв. (двеста и
(нула нула три нула нула осем), с десет лева, седемдесет
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 1.420 дка (един декар и
четиристотин и двадесет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

3

4481/19.05.2011

4481

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003008
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш, м.
"Равнището",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
001067

4

4482/19.05.2011

4482

5

4483/19.05.2011

4483

6

4484/19.05.2011

4484

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш, м.
"Равнището",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
001070
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш, м.
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
002027
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
002044

Земеделска земя - имот № 001070
(нула нула едно нула седем нула), с
начин на трайно ползване "Посевна
площ", площ 0.877 дка (осемстотин
седемдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 002027
(нула нула две нула две седем), с
начин на трайно ползване "Посевна
площ", площ 0.793 дка (седемстотин
деветдесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 002044
(нула нула две нула четири четири), с
начин на трайно ползване "Посевна
площ", площ 2.189 дка (два декара и
сто осемдесет и девет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 001067 73.90 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(нула нула едно нула шест седем), с три лева, деветдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 0.573 дка (петстотин
седемдесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
130.10 лв. (сто и
тридесет лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

127.70 лв (сто двадесет Кмет на Община Свищов
и седем лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
седемдесет стотинки)

353.00 лв. (триста
петдесет и три лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Разпоредителни действия с
имота(част от имота)

Включен в капитала
на търговско
дружество с
общинско участие

8

9

Актове, по силата на Заповед за отписване на
които имотът или част
акта за общинска
от него е престанал да
собственост
бъде общинска
собственост
10

11

1
7

2
4486/19.05.2011

3
4486

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
002048

5
6
Земеделска земя - имот № 002048 115.70 лв. (сто и
(нула нула две нула четири осем), с петнадесет лева,
начин на трайно ползване "Посевна седемдесет стотинки)
площ", площ 0.781 дка (седемстотин
осемдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

4487/19.05.2011

4487

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
002067

Земеделска земя - имот № 002067 135.60 лв. (сто
(нула нула две нула шест седем), с тридесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Посевна шестдесет стотинки)
площ", площ 0.914 дка (деветстотин и
четиринадесет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

9

4488/19.05.2011

4488

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
002069

Земеделска земя - имот № 002069 146.10 лв. (сто
(нула нула две нула шест девет), с четиридесет и шест
начин на трайно ползване "Посевна лева, десет стотинки)
площ", площ 0.985 дка (деветстотин
осемдесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

10

4489/19.05.2011

4489

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Мочура",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
005042

Земеделска земя - имот № 005042 48.50 лв. (четиридесет
(нула нула пет нула четири две), с и осем лева, петдесет
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 0.376 дка (триста
седемдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

11

4490/19.05.2011

4490

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Мочура",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
005045

Земеделска земя - имот № 005045 883.90 лв. (осемстотин
(нула нула пет нула четири пет), с осемдесет и три лева,
начин
на
трайно
ползване деветдесет стотинки)
"Изоставена нива", площ 6.851 дка
(шест декара и осемстотин петдесет и
един квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

12

4491/19.05.2011

4491

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003036

Земеделска земя - имот № 003036 42.90 лв. (четиридест и Кмет на Община Свищов
(нула нула три нула три шест), с два лева, деветдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 0.289 дка (двеста
осемдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

2

1
13

2
4492/19.05.2011

3
4492

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003033

5
6
Земеделска земя - имот № 003033 175.70 лв. (сто
(нула нула три нула три три), с начин седемдесет и пет лева,
на трайно ползване "Лозе", площ седемдесет стотинки)
0.654 дка (шестстотин петдсет и
четири квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

14

4493/19.05.2011

4493

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003032

Земеделска земя - имот № 003032
(нула нула три нула три две), с начин
на трайно ползване "Посевна площ",
площ 0.906 дка (деветстотин и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

15

4494/19.05.2011

4494

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003031

Земеделска земя - имот № 003031 97.80 лв. (деветдесет и
(нула нула три нула три едно), с седем лева, осемдесет
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 0.659 дка (шестстотин
петдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

16

4495/19.05.2011

4495

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003028

Земеделска земя - имот № 003028
(нула нула три нула две осем), с
начин на трайно ползване "Посевна
площ", площ 1.210 дка (един декар и
двеста и десет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

17

4496/19.05.2011

4496

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003023

Земеделска земя - имот № 003023 111.10 лв. (сто и
(нула нула три нула две три), с начин единадесет лева, десет
на трайно ползване "Посевна площ", стотинки)
площ
0.749
дка
(седемстотин
четиридесет и девет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

18

4497/19.05.2011

4497

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
003006

Земеделска земя - имот № 003006 71.90 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(нула нула три нула нула шест), с един лева, деветдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 0.485 дка (четиристотин
осемдесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

134.40 лв. (сто
тридесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

179.50 лв. (сто
седемдесет и девет
лева, петдесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

3

1
19

2
4498/19.05.2011

3
4498

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Мочура",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
005037

5
6
7
Земеделска земя - имот № 005037 84.80 лв. (осемдесет и Кмет на Община Свищов
(нула нула пет нула три седем), с четири лева, осемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 0.658 дка (шестстотин
петдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

20

4499/19.05.2011

4499

Земеделска земя - имот № 002040 30.60 лв. (тридесет
(нула нула две нула четири нула), с лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Посевна стотинки)
площ", площ 0.205 дка (двеста и пет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

21

4500/25.05.2011

4500

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Братушков
дол", ЕКАТТЕ
53672, имот №
002040
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
ЕКАТТЕ
37784, имот №
412002

22

4501/25.05.2011

4501

23

4502/25.05.2011

4502

24

4503/25.05.2011

4503

Земеделска земя - имот № 412002
(четири едно две нула нула две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", отдел/подотдел
217/ь2, площ 3.258 дка (три декара и
двеста петдесет и осем квадратни
метра), вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора,
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земедеска земя - имот № 001045
Търново, общ. (нула нула едно нула четири пет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Хаджидимитр площ 4.174 дка (четири декара и сто
ово, м. "Узун седемдесет и четири квадратни
баир",
метра), четвърта категория.
ЕКАТТЕ
77013, имот №
001045
обл. Велико Земеделска земя - имот № 056011
Търново, общ. (нула пет шест нула едно едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Ливада",
Хаджидимитр площ 7,000 дка (седем декара), от
ово, местност които 5.156 дка (пет декара и сто
"Смолиците", петдесет и шест квадратни метра)
ЕКАТТЕ
четвърта категория и 1.844 дка (един
77013, имот № декар и осемстотин четиридесет и
056011
четири квадратни метра) трета
категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 056012
Търново, общ. (нула пет шест нула едно две), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Ливада",
Хаджидимитр площ 5,300 дка (пет декара и триста
ово, местност квадратни метра), от които 3,947 дка
"Смолиците", (три
декара
и
деветстотин
ЕКАТТЕ
четиридесет и седем квадратни
77013, имот № метра) четвърта категория и 1.353 дка
056012
(един декар и триста петдесет и три
квадратни метра) трета категория.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

431.00 лв.
(четиристотин
тридесет и един лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

376,90 лв. (триста
седемдесет и шест
лева, деветдесет
стотинки)

Кметство
Хаджидимитрово

с.

552,40 лв. (петстотин
петдесет и два лева,
четиридесет стотинки)

Кметство
Хаджидимитрово

с.

408,70 лв.
(четиристотин и осем
лева, седемдесет
стотинки)

Кметство
Хаджидимитрово

с.

4

1
25

2
4504/25.05.2011

3
4504

26

4505/25.05.2011

4505

27

4506/25.05.2011

4506

28

4510/26.05.2011

4510

29

4511/30.05.2011

4511

30

4512/30.05.2011

4512

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Смолиците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
056013
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Смолиците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
056017
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Смолиците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
056018
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Мир" 1А,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.702.459
3 по КК и КР,
УПИ VІ-4593,
кв. 90 по ПУП

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, м.
"Совата", имот
65766.229.83

5
Земеделска земя - имот № 056013
(нула пет шест нула едно три), с
начин на трайно ползване "Ливада",
площ 7,000 дка (седем декара), от
които 5.265 дка (пет декара и двеста
шестдесет и пет квадратни метра)
четвърта категория и 1.735 дка (един
декар и седемстотин тридесет и пет
квадратни метра) трета категория.
Земеделска земя - имот № 056017
(нула пет шест нула едно седем), с
начин на трайно ползване "Ливада",
площ 10,000 дка (десет декара), от
които 7.632 дка (седем декара и
шестстотин тридесет и два квадратни
метра) четвърта категория и 2.368 дка
(два декара и триста шестдесет и осем
квадратни метра) трета категория.

6
551,00 (петстотин
петдесет и един лева)

7
Кметство
Хаджидимитрово

785,90 лв.
(седемстотин
осемдесет и пет лева,
деветдесет стотинки)

Кметство
Хаджидимитрово

с.

Земеделска земя - имот № 056018 (нула
пет шест нула едно осем), с начин на
трайно ползване "Ливада", площ 18,601
дка (осемнадесет декара и шестстотин и
един квадратни метра), от които 14,001
дка (четиринадесет декара и един
квадратен метър) четвърта категория и
4,600 дка (четири декара и шестстотин
квадратни метра) трета категория..

1464,20 лв. (хиляда
четиристотин
шестдесет и четири
лева, двадесет
стотинки)

Кметство
Хаджидимитрово

с.

Недвижим имот в урбанизираната
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4593 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
пет девет три), целият с площ 226 кв. м.
(двеста двадесет и шест квадратни метра)
по кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.20009 г. на АГКК - София,
изменени със Заповед № КД-14-04194/08.04.2011 г. на СГКК - В. Търново, а
по ПУП-ПРЗ одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г., Прот. № 24 на ОбС Свищов застроен урегулиран поземлен
имот УПИ VІ-4593 (шест - четири хиляди
петстотин деветдесет и три) кв. 90
(деветдесет), отреден за трафопост с площ
226 кв.м. (двеста двадесет и шест
квадратни метра)

1835,20 лв. (хиляда
осемстотин тридесет и
пет лева, двадесет
стотинки).

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

741,70 лв.
(седемстотин
четиридесет и един
лева, седемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

741,70 лв.
(седемстотин
четиридесет и един
лева, седемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - поземлен имот с
идентификатор 65766.229.83 (шест
пет седем шест шест точка две две
девет точка осем три), представляващ
"Нива", с площ 5 000 кв. м. (пет
хиляди квадратни метра), четвърта
категория.
обл. Велико Земеделска земя - поземлен имот с
Търново, общ. идентификатор 65766.229.84 (шест
Свищов, гр. пет седем шест шест точка две две
Свищов,, м. девет
точка
осем
четири),
"Совата",
представляващ "Нива", с площ 5 000
65766.229.84 кв. м. (пет хиляди квадратни метра),
четвърта категория.

8

9

10

11

с.

5

1
31

2
4513/30.05.2011

3
4513

32

4514/30.05.2011

4514

33

4515/30.05.2011

4515

34

4516/30.05.2011

4516

35

4517/30.05.2011

4517

36

4518/30.05.2011

4518

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, м.
"Совата", имот
с
идентификато
р 65766.229.89
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, м.
"Совата", имот
с
идентификато
р 65766.229.94
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, м.
"Совата", имот
65766.229.95
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, м.
"Совата", имот
с
идентификато
р 65766.229.97
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, м.
"Совата", имот
с
идентификато
р
65766.229.106
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, м.
"Совата", имот
идентификато
р
65766.229.155

5
Земеделска земя - поземлен имот с
идентификатор 65766.229.89 (шест
пет седем шест шест точка две две
девет
точка
осем
девет),
представляващ "Нива", с площ 5 000
кв. м. (пет хиляди квадратни метра),
четвърта категория.

6
741,70 лв.
(седемстотин
четиридесет и един
лева, седемдесет
стотинки)

Земеделска земя - поземлен имот с
идентификатор 65766.229.94 (шест
пет седем шест шест точка две две
девет
точка
девет
четири),
представляващ "Нива", с площ 7 976
кв. м. (седем хиляди деветстотин
седемдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.

1 283,20 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
двеста осемдесет и три - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, двадесет
стотинки)

Земеделска земя - поземлен имот с
идентификатор 65766.229.95 (шест
пет седем шест шест точка две две
девет
точка
девет
пет),
представляващ "Нива", с площ 5 000
кв. м. (пет хиляди квадратни метра),
четвърта категория.

741,70 лв.
(седемстотин
четиридесет и един
лева, седемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - поземлен имот с
идентификатор 65766.229.97 (шест
пет седем шест шест точка две две
девет
точка
девет
седем),
представляващ "Нива", с площ 5 000
кв. м. (пет хиляди квадратни метра),
четвърта категория.

741,70 лв.
(седемстотин
четиридесет и един
лева, седемдесет
стотинки)

Кмет
на
Община
Свищов - чл. 12, ал. 5 от
ЗОС

Земеделска земя - поземлен имот с
идентификатор 65766.229.106 (шест
пет седем шест шест точка две две
девет точка едно нула шест),
представляващ "Нива", с площ 5 000
кв. м. (пет хиляди квадратни метра),
четвърта категория.

741,70 лв.
(седемстотин
четиридесет и един
лева, седемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - поземлен имот с 806.30 лв. (осемстотин
идентификатор 65766.229.155 (шест и шест лева, тридесет
пет седем шест шест точка две две стотинки)
девет
точка
едно
пет
пет),
представляващ "Нива", с площ 5 000
кв. м. (пет хиляди квадратни метра),
четвърта категория.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

6

1
37

2
4519/03.06.2011

3
4519

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Плевенско
шосе",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.611.35

5
Недвижим имот в неурбанизираната
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.611.35 (шест
пет седем шест шест точка шест едно
едно точка три пет), целият с площ
13107 кв.м. (тринадесет хиляди сто и
седем квадратни метра), с начин на
трайно
ползване
"Друг
вид
земеделска земя" по кадастралната
карта и кадастралните регистри
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК - София.

6
50 393,80 лв. (петдесет
хиляди триста
деветдесет и три лева,
осемдесет стотинки)

38

4520/06.06.2011

4520

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Младост" №
2А, ЕКАТТЕ
65766, УПИ
ІІІ-4640 кв. 90
по ПУП, имот
с
идентификато
р
65766.702.152

Недвижим имот в урбанизирана 51,80 лв. (петдесет и
територия
на
гр.
Свищов един лева, осемдесет
представляващ поземлен имот с стотинки)
идентификатор № 65766.702.152
(шест пет седем шест шест точка
седем нула две точка едно пет две),
целия с площ 926 кв. м. (деветстотин
двадесет и шест квадратни метра) по
кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Свищов, одобрени
със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г.
на АГКК София, изменени със
Заповед № КД-14-04-194/08.04.2011
г., а по ПУП-ПРЗ одобрен с Решение
№ 348/30.10.2008 г. на ОбС - Свищов
- незастроен урегулиран поземлен
имот УПИ ІІІ-4640 (три - четири
хиляди шестстотин и четиридесет) кв.
90 (деветдесет) с площ 926 кв. м.
(деветстотин
двадесет
и
шест
квадратни метра), отреден за паркинг.

39

4521/08.06.2011

4521

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Григор Д.
Начович" 55А,
ЕКАТТЕ
65766, имот с
идентификато
р
65766.701.412
0, УПИ ІХ4120 кв. 22 по
ПУП одобрен
със Зап

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.701.4120 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула едно точка четири едно две
нула), целият с площ 1219 кв.м.
(хиляда двеста и деветнадесет
квадратни метра) по кадастралната
карта и кадастралните регистри, а по
ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед №
1070/29.09.2000 г. участващ с 1219 кв.
м. (хиляда двеста и деветнадесет
квадратни метра) в урегулиран
поземлен имот ІХ-4120 (деветичетири хиляди сто и двадесет) кв. 22
(двадесет и две), целият с площ 1238
кв.м. (хиляда двеста тридесет и осем
квадратни метра).

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

9 400.80 лв. (девет
Кмет на Община Свищов
хиляди и четиристотин - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, осемдесет
стотинки)

7

1
40

2
4522/16.06.2011

3
4522

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
ЕКАТТЕ
16393, кв. 73

41

4523/21.06.2011

4523

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Георги
Матев" № 36б,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
65766.702.459
5

42

4524/23.06.2011

4524

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул. "33
Свищовски
полк" 89, ПИ с
идентификато
р 65766.704.7

43

4525/23.06.2011

4525

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Искър" 20,
ПИ с
идентификато
р
95766.702.405
0

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия на с. Горна Студена,
представляващ незастроен поземлен
имот (без номер) в кв. 73 (седемдесет
и три) с площ 41000 кв.м.
(четиридесет
и
една
хиляди
квадратни
метра),
отреден
за
"производствени
и
общественообслужващи дейности".
1130/1758 ид. ч. (хиляда сто и тридесет
от хиляда седемстотин петдесет и осем
идеални части) от недвижим имот в
урбанизирана територия на гр. Свищов
представляващ поземлен имот с
идентификатор № 65766.702.4595 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири пет девет пет), целия с
площ 1 758 кв. м. (хиляди седемстотин
петдесет и осем квадратни метра) по
кадастралната карта и кадастралните
регистри, УПИ ІІ (втори) кв. 100 (сто)
по ПУП, целият с площ 1555 м. кв.
(хиляда петстотин петдесет и пет
квадратни
метра),
отреден
за
"безвредно производство и обслужващи
дейности".
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов
представляващ поземлен имот с
идентификатор № 65766.704.7 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула четири точка седем), целият с
площ 5 901 кв. м. (пет хиляди
деветстотин и един квадратни метра)
по
кадастралната
карта
и
кадастралните регистри на гр.
Свищов, САМО 3 414/5 901 ид. ч.
(три
хиляди
четиристотин
и
четиринадесет
от
пет
хиляди
деветстотин и една идеални части) от
дворното място.
301/4 926 ид. ч. (триста и една от
четири хиляди деветстотин двадесет
и шест идеални части) от недвижим
имот в урбанизирана територия на гр.
Свищов представляващ поземлен
имот
с
идентификатор
№
65766.702.4050 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка
четири нула пет нула), целия с площ
4 926 кв. м. (четири хиляди
деветстоин
двадесет
и
шест
квадратни метра) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.
Свищов, УПИ І (първи) кв. 63
(шестдесет и три) по ПУП на гр.
Свищов, целият с площ 4 930 м. кв.
(четири хиляди деветстотин и
тридесет квадратни метра), отреден за
"техническа инфраструктура".

6
85608.00 лв.
(осемдесет и пет
хиляди шестстотин и
осем лева)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

12204,00 лв.
(дванадесет хиляди
двеста и четири лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

29 360,60 лв. (двадесет
и девет хиляди триста
и шестдесет лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

53 200,80 лв. (петдесет
и три хиляди и двеста
лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

8

1
44

2
4526/18.07.2011

3
4526

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Александър
Стамболийски
" 3, ЕКАТТЕ
65766, имот с
идентификато
р
65766.702.168
8, УПИ ІХ4120 кв. 22

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.1688 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка едно щест осем осем),
целият с площ 1 594 кв.м. (хиляда
петстотин деветдесет и четири
квадратни метра) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
града, а по ПУП-ПРЗ одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов участващ в
урегулиран поземлен имот ХІІІ
(тринадесет) кв. 72 (седемдесет и
две), целият с площ 2 394 кв.м. (две
хиляди триста деветдесет и четири).

6
27 544,00 (двадесет и
седем хиляди
петстотин четиридесет
и четири лева)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

45

4527/18.07.2011

4527

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Александър
Стамболийски
" 3, ЕКАТТЕ
65766, имот с
идентификато
р
65766.702.481
0

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4810 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири осем едно
нула), целият с площ 398 кв.м.
(триста деветдесет и осем квадратни
метра) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на града, а по
ПУП-ПРЗ одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов участващ в урегулиран
поземлен имот ХІІІ (тринадесет) кв.
72 (седемдесет и две), целият с площ
2 394 кв.м. (две хиляди триста
деветдесет и четири), отреден за
"жилищно строителство и гаражи".

687,70 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
осемдесет и седем
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, седемдесет
стотинки)
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4528/18.07.2011

4528

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Александър
Стамболийски
" 1, ЕКАТТЕ
65766, имот с
идентификато
р
65766.702.480
9

Недвижим имот в урбанизирана 696,40 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
територия
на
гр.
Свищов, деветдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
представляващ поземлен имот с четиридесет стотинки)
идентификатор 65766.702.4809 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири осем нула
девет), целият с площ 403 кв.м.
(четиристотин и три квадратни метра)
по
кадастралната
карта
и
кадастралните регистри на града, а по
ПУП-ПРЗ одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов участващ в урегулиран
поземлен имот ХІІІ (тринадесет) кв.
72 (седемдесет и две), целият с площ
2 394 кв.м. (две хиляди триста
деветдесет и четири), отреден за
"жилищно строителство и гаражи".

8

9

10

11

9

1
47

2
4529/20.07.2011

3
4529

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Георги С.
Раковски" №
71, ЕКАТТЕ
65766, УПИ
ХХІV-129 кв.
9 по ПУП, ПИ
65766.702.973
0 по ККиКР

5

6

7

8

9

10

11

Недвижим имот в урбанизирана 49,00 лв. (четиридесет
територия
на
гр.
Свищов, и девет лева)
представляващ част от имот с
идентификатор 65766.701.9510 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
едно точка девет пет едно нула), по
кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, изменени със Заповед №
КД-14-04-334/14.09.2009
г.
представляващ улица "Г. С. Раковски",
САМО 6/3378 ид. ч. (шест от три
хиляди триста седемдесет и осем
идеални части), участващи в УПИ
ХХІV-129 (двадесет и четири - сто
двадесет и девет) кв. 9 (девет) по ПУП,
целият с площ 457 м. кв. (четиристотин
петдесет и седем квадратни метра),
отреден за "жилищно строителство", имот
с идентификатор 65766.701.129 (шест пет
седем шест шест точка седем нула едно
точка едно две девет) по КККР.

48

4530/01.08.2011

4530

49

4531/01.08.2011

4531

обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
ул."Кирил
Д.Аврамов" №
13, ПИ
65766.702.480
3
УПИ І кв. 73

Недвижим имот в урбанизираната
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4803 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири осем нула три), целият
с площ 2 850 кв.м. (две хиляди
осемстотин и петдесет квадратни
метра) по Кадастралната карта и
Кадастрални регистри одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК-Велико Търново, а по ПУП-ПРЗ,
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г.
на Общински съвет - Свищов, участващ
в УПИ І (първи) кв. 73 (седемдесет и
три), отреден за жилищно строителство
и обслужващи дейности, целият с площ
4
419
кв.м.
(четири
хиляди
четиристотин и деветнадесет квадратни
метра).
обл. Велико Недвижим имот в урбанизираната
на
гр.
Свищов,
Търново, гр. територия
представляващ поземлен имот с
Свищов,
идентификатор 65766.702.4804 (шест
ЕКАТТЕ
пет седем шест шест точка седем нула
65766,
две точка четири осем нула четири),
ул."Кирил
Д.Аврамов" № целият с площ 1 705 кв.м. (хиляда
седемстотин и пет квадратни метра) по
13, ПИ
65766.702.480 Кадастралната карта и Кадастрални
регистри одобрени със Заповед № РД4, УПИ І кв. 73
18-10/12.02.2009 г. на АГКК-Велико
Търново, а по ПУП-ПРЗ, одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов, участващ в
УПИ І (първи) кв. 73 (седемдесет и
три), отреден за жилищно строителство
и обслужващи дейности, целият с площ
4
419
кв.м.
(четири
хиляди
четиристотин и деветнадесет квадратни
метра).

49 248.00 лв.
(четиридесет и девет
хиляди двеста
четиридесет и осем
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

26 810.80 лв. (двадесет
и шест хиляди
осемстотин и десет
лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

10

1
50

2
4532/05.08.2011

3
4532

51

4533/05.08.2011

4533

52

4534/05.08.2011

4534

4
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов,
местност
"Блатото",
имот с
идентификато
р 65766.301.3

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.301.3 (шест пет
седем шест шест точка три нула едно
точка три) с начин на трайно
ползване "Нива", пллощ 10 464 кв.м.
(десет
хиляди
четиристотин
шестдесет и четири квадратни метра),
шеста категория по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК-София
изменени със Заповед № КД-14-04402/15.07.2011 г. на СГКК-Велико
Търново.
обл. Велико Земеделска
земя
имот
с
Търново, гр. идентификатор 65766.301.4 (шест пет
Свищов,
седем шест шест точка три нула едно
местност
точка четири) с начин на трайно
"Блатото",
ползване "Нива", площ 11 941 кв.м.
имот с
(единадесет
хиляди
деветстотин
идентификато четиридесет и един квадратни метра),
р 65766.301.4 шеста категория по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК-София
изменени със Заповед № КД-14-04402/15.07.2011 г. на СГКК-Велико
Търново.
обл. Велико Недвижим имот в урабанизираната
Търново, гр. територия
с
идентификатор
Свищов,
65766.703.50 (шест пет седем шест
ЕКАТТЕ
шест точка седем нула три точка пет
65766, ЗИЗ, нула), с начин на трайно ползване
ПИ с
"Ниско застрояване (до 10м)", площ
идентификато 11 449 кв.м. (единадесет хиляди
р 65766.703.50 четиристотин
четиристотин
УПИ І, ІІ по четиридесет и девет квадратни
ПУП- ПР
метра), по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК-София,
изменени със Заповед № КД-14-04402/15.07.2011 г. на СГКК-Велико
Търново, представляващ незастроени
урегулирани поземлени имоти в
западната индустриална зона по ПУП
- ПР, УПИ І (първи) с площ 6 630
кв.м. (шест хиляди шестстотин и
тридесет квадратни метра),
за
"гаражи,
работилница
и
бензиностанция
за
товарни
автомобили" и УПИ ІІ (втори), с
площ 4 819 кв.м. (четири хиляди
осемстотин и деветнадесет квадратни
метра), "за гаражи, автосервиз за
товарни автомобили и складове",
отредени
със
Заповед
№
333/10.05.1995 г. на Кмета на
общината.

6
7
1 889.80 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
осемстотин осемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и девет лева, осемдесет
стотинки)

2 156.50 лв. (две
хиляди сто петдесет и
шест лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

78 867,60 лв.
(седемдесет и осем
хиляди осемстотин
шестдесет и седем
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12 , ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

11

1
53

2
4535/08.08.2011

3
4535

4
обл. Велико
Търново, гр.
Свищов, ул.
"К. Д.
Аврамов" 13,
ЕКАТТЕ
65766, имот с
идентификато
р№
65766.702.480
4.1.43 по КК и
КР, УПИ І кв.
73 по ПУП

5
12.06/35.00 ид. ч. (дванадесет цяло и
шест стотни от тридесет и пет
идеални части) от недвижим имот в
урбанизирана територия на гр.
Свищов
представляващ
самостоятелен обект в сграда с
идентификатор
№
65766.702.4804.1.43 (шест пет седем
шест шест точка седем нула две точка
четири осем нула четири точка едно
четири три), с площ 35 кв.м.
(тридесет и пет квадратни метра),
предназначение "жилище" - етаж -1
по
кадастралната
карта
и
кадастралните регистри одобрена със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК-София изменен със Заповед №
КД-14-04-406/18.07.2011 г. на СГККВелико Търново, УПИ І (първи) кв.
73 (седемдесет и три) по ПУП
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
на ОбС - Свищов.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 000108
Търново, общ. (нула нула нула едно нула осем), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Пасище,
Хаджидимитр мера", площ 23.288 дка (двадесет и
ово, местност три декара и двеста осемдесет и осем
"Козловско", квадратни метра), четвърта категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
77013, имот № граници.
000108

6
7
3648.70 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
шестстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и осем
лева, седемдесет
стотинки)

54

4539/11.08.2011

4539

55

4542/11.08.2011

4542

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
122020

Земеделска земя - имот № 122020 222.10 лв. (двеста
(едно две две нула две нула), с начин двадесет и два лева,
на трайно ползване "Лозе", площ десет стотинки)
0.999 дка (деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

56

4543/16.08.2011

4543

обл. Велико
Търново, гр.
Свищов, ул.
"Авксентий
Велешки" №
2А, ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
65766.701.224
3 по КК и КР,
УПИ ХІІІ кв.
34 по ПУП

Недвижим имот в урбанизирана 5 096.00 лв. (пет
територия
на
гр.
Свищов хиляди деветдесет и
представляващ поземлен имот с шест лева)
идентификатор № 65766.701.2243
(шест пет седем шест шест точка
седем нула едно точка две две четири
три), целия с площ 402 кв.м.
(четиристотин и два квадратни
метра), начин на трайно ползване "За
дрг
вид
застрояване"
по
кадастралната карта и кадастралните
регистри, УПИ ХІІІ (тринадесет) кв.
34 (тридесет и четири) по ПУП,
целият с площ 392 м.кв. (триста
деветдесет и два квадратни метра),
отреден за "КОО".

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

1106.20 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
и шест лева, двадесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

12

1
57

2
4544/29.08.2011

3
4544

4
обл.Велико
Търново,
община
Свищов, с.
Морава,
ЕКАТТЕ
49028,
ул."Цветан
Дамянов
Цанков" № 52,
пл.№365, кв.
24, парцел VII

5
Застроен
поземлен
имот
в
урбанизирана
територия
на
с.
Морава, представляващ поземлен
имот № 365 (триста шестдесет и пет),
с площ 1 679 кв.м.(хиляда шестстотин
седемдесет и девет квадратни метра),
по кадастралния план на с. Морава,
одобрен със Заповед № РД-1710/27.05.2003
г.
участващ
в
урегулиран поземлен имот УПИ VІІ
(седем), кв. 24 (двадесет и четири),
целият с площ 2 000 кв.м.(две хиляди
квадратни метра), отреден за битов
комбинат по регулационния план,
одобрен със Заповеди № 32/1930 г.,
№ 162/1930 г. и №1033/1970 г.

6
5 487.00 лв. (пет
хиляди четиристотин
осемдесет и седем
лева)

7

58

4545/02.09.2011

4545

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ул."Никола
Славков",
ЕКАТТЕ
65766, УПИ
XL-1, кв. 35 по
ПУП - ПР,
одобрен със
Заповед №
631-РД-0103/28.06.2011
г. Кмета на
общината, ПИ
65766.701.955
7 по КК и КР,
виж. р. 11:

Недвижим имот в урбанизирана 317,20 лв. (триста и
територия
на
гр.
Свищов, седемнадесет лева,
представляващ част от имот с двадесет стотинки)
идентификатор 65766.701.9557 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула едно точка девет пет пет седем),
целият с площ 4 397 кв.м. (четири
хиляди триста деветдесет и седем
квадратни метра) по кадастралната
карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК - София ,
изменени със Заповед № КД-14-04202/18.08.2010 г. на СГКК - Велико
Търново,
представляващ
улица
"Никола Славков", САМО 33/4 397
ид.ч. (тридесет и три от четири
хиляди триста деветдесет и седем
идеални части), участващ с 33/331
ид.ч. (тридесет и три от триста
тридесет и една идеални части) в
УПИ XL-1 (четиридесет - едно), кв.
35 (тридесет и пет) по ПУП - ПР,
одобрен със Заповед № 631-РД-0103/28.06.2011 г. на Кмета на Община
Свищов, целият с площ 331 кв.м.
(триста тридесет и един квадратни
метра), отреден за обществено
обслужващи дейности"

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

59

4546/14.09.2011

4546

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121083 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 121083 222.50 лв. (двеста
(едно две едно нула осем три), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

13

1
60

2
4547/14.09.2011

3
4547

61

4548/14.09.2011

4548

62

4549/14.09.2011

4549

63

4550/14.09.2011

4550

64

4551/14.09.2011

4551

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121077 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121067 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121065 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121062 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121059

5
6
Земеделска земя - имот № 121077 222.10 лв. (двеста
(едно две едно нула седем седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121067 222.50 лв. (двеста
(едно две едно нула шест седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121065
(едно две едно нула шест пет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 2.000 дка (два декара), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

444.60 лв.
(четиристотин
четиридесет и четири
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121062 221.60 лв. (двеста
(едно две едно нула шест две), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестедсет стотинки)
площ
0.997
дка
(деветстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121059 135.60 лв. (сто
(едно две едно нула пет девет), с тридесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 0.610 дка (шестстотин и десет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

14

1
65

2
4552/14.09.2011

3
4552

66

4553/14.09.2011

4553

67

4554/14.09.2011

4554

68

4555/15.09.2011

4555

69

4556/15.09.2011

4556

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121052 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов,с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121038 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121009 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
120080 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
120076

5
6
Земеделска земя - имот № 121052 219.60 лв. (двеста и
(едно две едно нула пет две), с начин деветнадесет лева,
на трайно ползване "Лозе", площ шестдесет стотинки)
0.988 дка (деветстотин осемдесет и
осем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121038
(едно две едно нула три осем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 2.001 дка (два декара и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

444.80 лв.
(четиристотин
четиридесет и четири
лева, осемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 121009 222.30 лв. (двеста
(едно две едно нула нула девет), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 120080 205.40 лв. (двеста и пет Кмет на Община Свищов
(едно две нула нула осем нула), с лева, четиридесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 1.097 дка (един декар и
деветдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 120076
(едно две нула нула седем шест), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.299 дка (един декар и двеста
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

243.20 лв. (двеста
четиридесет и три
лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

15

1
70

2
4557/15.09.2011

3
4557

71

4558/16.09.2011

4558

72

4559/16.09.2011

4559

73

4560/16.09.2011

4560

74

4561/16.09.2011

4561

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
120007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
119191 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
119190 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
119100 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
119097

5
Земеделска земя - имот № 120007
(едно две нула нула нула седем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
187.40 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, четиридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 119191 44.60 лв. (четиридесег
(едно едно девет едно девет едно), с и четири лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 0.238 дка (двеста тридесет и
осем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 119190 93.60 лв. (деветдесет и
(едно едно девет едно девет нула), с три лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.500 дка (петстотин квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 119100 188.50 лв. (сто
(едно едно девет едно нула нула), с осемдесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.007 дка (един декара и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 119097 375.50 лв. (триста
(едно едно девет нула девет седем), с седемдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 2.006 дка (два декара и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

16

1
75

2
4562/16.09.2011

3
4562

76

4563/16.09.2011

4563

77

4564/16.09.2011

4564

78

4565/16.09.2011

4565

79

4566/16.09.2011

4566

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
ЕКАТТЕ
78121, УПИ
VІІ кв. 68А по
ПУП одобрен
със Заповед №
495/13.12.1933
г.
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
119061 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
119056 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, ИМОТ
№ 119003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112185 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
с.
Царевец,
представляващ застроен урегулиран
поземлен имот VІІ (седем) кв. 68А
(шестдесет и осем "А") с площ 1 230
кв. м. (хиляда двеста и тридесет
квадратни метра).

6
7
2 696.70 лв. (две
Кмет на Община Свищов
хиляди шестстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет и шест лева,
седемдесет стотинки)

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 119061 189.60 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(едно едно девет нула шест едно), с осемдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 1.013 дка (един декар и
тринадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 119056 187.00 лв. (сто
(едно едно девет нула пет шест), с осемдесет и седем
начин на трайно ползване "Лозе", лева)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 119003 93.20 лв. (деветдесет и
(едно едно девет нула нула три), с три лева, двадесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.498 дка (четиристотин
деветдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112185 88.20 лв. (осемдесет и
(едно едно две едно осем пет), с осем лева, двадесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 0.471 дка (четиристотин
седемдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

17

1
80

2
4567/16.09.2011

3
4567

81

4568/16.09.2011

4568

82

4569/19.09.2011

4569

83

4570/19.09.2011

4570

84

4571/19.09.2011

4571

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112085 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №

5
6
Земеделска земя - имот № 112085 87.40 лв. (осемдесет и
(едно едно две нула осем пет), с седем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ 0.393 дка (триста деветдесет и
три квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112081 223.90 лв. (двеста
(едно едно две нула осем едно), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ 1.007 дка (един декар и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112080 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112074 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112072 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 112080 222.70 лв. (двеста
(едно едно две нула осем нула), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112074 222.70 лв. (двеста
(едно едно две нула седем четири), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112072 218.30 лв. (двеста и
(едно едно две нула седем две), с осемнадесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ
0.982
дка
(деветстотин
осемдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

18

1
85

2
4572/19.09.2011

3
4572

86

4573/19.09.2011

4573

87

4574/19.09.2011

4574

88

4577/19.09.2011

4577

89

4578/19.09.2011

4578

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
122043 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
122047 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
122062 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Новите лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
130033 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Новите лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
130034 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 122043
(едно две две нула четири три), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.796 дка (един декар и
седемстотин деветдесет и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
399.30 лв. (триста
деветдесет и девет
лева, тридесет
стотинки(

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 122047 222.30 лв. (двеста
(едно две две нула четири седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 122062 219.60 лв. (двеста и
(едно две две нула шест две), с начин деветнадесет лева,
на трайно ползване "Лозе", площ шестдесет стотинки)
0.988 дка (деветстотин осемдесет и
осем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 130033 30.70 лв. (тридесет
(едно три нула нула три три), с начин лева, седемдесет
на трайно ползване "Нива", площ стотинки)
0.297 дка (двеста деветдесет и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 130034 1.10 лв. (един лев,
(едно три нула нула три четири), с десет стотинки)
начин на трайно ползване "Нива",
площ
0.011
дка
(единадесет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

19

1
90

2
4584/20.09.2011

3
4584

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Герена",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
166012 по
картата на
възстановенат
а собственост
В раздел 4, ред
2 се заличава
текста: "пл.№
326" и се
вписва текста:
"пл.№365"

5
6
Земеделска земя - имот № 166012 90.30 лв. (деветдесет
(едно шест шест нула едно две), с лева, тридесет
начин на трайно ползване "Ливада", стотинки)
площ 1.075 дка (един декар и
седемдесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

91

4586/20.09.2011

4586

В раздел 3, ред 2 се заличава текста :
"№ 326 (триста двадесет и шест) " и
се вписва текста:
"№ 365 (триста шестдесет и пет)"

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

92

4588/21.09.2011

4588

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Езминото",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
203001 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 203001
(две нула три нула нула), с начин на
трайно ползване "Гора в земеделски
земи", отдел/подотдел 218/д, площ
138.059 дка (сто тирдесет и осем
декара и петдесет и девет квадратни
метра), вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора,
десета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1546.30 лв. (хиляда
петстотин четиридесет
и шест лева, тридесет
стотинки)

93

4592/27.09.2011

4592

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
770013, имот
№ 000016 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 000016
(нула нула нула нула едно шест), с
начин на трайно ползване "Храсти",
площ 29.911 дка (двадесет и девет
декара и деветстотин и единадесет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1596.40 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
петстотин деветдесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест лева, четиридесет
стотинки)

94

4593/27.09.2011

4593

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
000013 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 000013 217.00 лв. (двеста и
(нула нула нула нула едно три), с седемнадесет лева)
начин на трайно ползване "Храсти",
площ 4.339 дка (четири декара и
триста тридесет и девет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

20

1
95

2
4594/27.09.2011

3
4594

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
000018 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
7
Земеделска земя - имот № 000018 924.10 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
(нула нула нула нула едно осем), с двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Храсти", десет стотинки)
площ 23.103 дка (двадесет и три
декара и сто и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

96

4595/27.09.2011

4595

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
000039 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 000039 63.00 лв. (шестдесет и
(нула нула нула нула три девет), с три лева)
начин на трайно ползване "Храсти",
площ 2.462 дка (два декара и
четиристотин шестдесет и два
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

97

4596/27.09.2011

4596

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
000219 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 000219
(нула нула нула две едно девет), с
начин на трайно ползване "Храсти",
площ 11.896 дка (единадесет декара и
осемстотин деветдесет и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

98

4597/28.09.2011

4597

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
000232 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 000232 196.10 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(нула нула нула две три две), с начин деветдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Храсти", площ десет стотинки)
5.603 дка (пет декара и шестстотин и
три квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

99

4599/28.09.2011

4599

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Езминото",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
069202 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 069202
(нула шест девет две нула две), с
начин на трайно ползване "Храсти",
площ 10.966 дка (десет декара и
деветстотин шестдесет и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

475.80 лв.
(четиристотин
седемдесет и пет лева,
осемдесет стотинки)

438.60 лв.
(четиристотин
тридесет и осем лева,
шестдесет стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

21

1
100

2
4600/28.09.2011

3
4600

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Кору чешма",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
135002 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 135002 762.00 лв.
(едно три пет нула нула две), с начин (седемстотин
на трайно ползване "Храсти", площ шестдесет и два лева)
19.051 дка (деветнадесет декара и
петдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

101

4601/28.09.2011

4601

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
166014 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 166014 119.90 лв. (сто и
(едно шест шест нула едно четири), с деветнадесет лева,
начин на трайно ползване "Храсти", деветдесет стотинки)
площ 2.664 дка (два декара и
шестстотин шестдесет и четири
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

102

4602/28.09.2011

4602

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
017044 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 017044 290.10 лв. (двеста и
(нула
едно седем нула четири деветдесет лева, десет
четири), с начин на трайно ползване стотинки)
"Нива", площ 2.367 дка (два декара и
триста шестдесет и седем квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

103

4604/28.09.2011

4604

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, ЕКАТТЕ
77013, имот №
026009 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 026009 254.90 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(нула две шест нула нула девет), с петдесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 1.882 дка (един декар и
осемстотин
осемдесет
и
два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

104

4605/28.09.2011

4605

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Герена",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
033002 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 033002 61.20 лв. (шестдесет и
(нула три три нула нула две), с начин един лева, двадесет
на трайно ползване "Ливада", площ стотинки)
2.498 дка (два декара и четиристотин
деветдесет и осем квадратни метра),
от които 2.123 дка (два декара и и сто
двадесет и три квадратни метра) девета категория и 0.375 дка (триста
седемдесет и пет квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

22

1
105

2
4607/29.09.2011

3
4607

106

4608/29.09.2011

4608

107

4610/29.09.2011

4610

108

4613/29.09.2011

4613

109

4614/29.09.2011

4614

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Зад бърдо",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
037017 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Зад бърдо",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
037019 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Зад бърдо",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
041040 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Герена",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
044033

5
6
7
Земеделска земя - имот № 037017 189.40 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(нула три седем нула едно седем), с осемдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", четиридесет стотинки)
площ 1.631 дка (един декар и
шестстотин
тридесет
и
един
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Герена",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
047054 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 047054 115.60 лв. (сто и
(нула четири седем нула пет четири), петнадесет лева,
с начин на трайно ползване "Нива", шестдесет стотинки)
площ
0.996
дка
(деветстотин
деветдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 037019 123.10 лв. (сто
(нула три седем нула едно девет), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Нива", десет стотинки)
площ 1.060 дка (един декар и
шестдесет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 041040
(нула четири нула четири нула), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 3.705 дка (три декара и
седемстотин и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

334.60 лв. (триста
тридесет и четири
лева, шестдесет
стотинки)

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 044033 19.90 лв. (деветнадесет Кмет на Община Свищов
(нула четири четири нула три три), с лева, деветдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ
0.961
дка
(деветстотин
шестдесет и един квадратни метра),
девета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

23

1
110

2
4615/29.09.2011

3
4615

111

4616/29.09.2011

4616

112

4617/29.09.2011

4617

113

4618/30.09.2011

4618

114

4619/30.09.2011

4619

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Герена",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
050014 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехтия
герен",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
051202

5
6
Земеделска земя - имот № 050014 41.30 лв. (четиридесет
(нула пет нула нула едно четири), с и един лева, тридесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 0.400 дка (четиристотин
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 051202 30.50 лв. (тридесет
(нула пет едно две нула две), с начин лева, петдесет
на трайно ползване "Нива", площ стотинки)
0.296 дка (двеста деветдесет и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехтия
герен",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
052004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехтия
герен",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
052017
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"При хана",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
054007 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 052004 199.10 лв. (сто
(нула пет две нула нула четири), с деветдесет и девет
начин на трайно ползване "Нива", лева, десет стотинки)
площ 2.205 дка (два декара и двеста и
пет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 052017
(нула пет две нула едно седем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4.900 дка (четири декара и
деветстотин
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

442.50 лв.
Кмет на Община Свищов
(четиристотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и два лева,
петдесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 054007 680.40 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула пет четири нула нула седем), с и осемдесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Ливада", четиридесет стотинки)
площ 9.000 дка (девет декара),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

24

1
1158

2
4620/30.09.2011

3
4620

116

4621/30.09.2011

4621

117

4622/30.09.2011

4622

118

4623/10.10.2011

4623

119

4624/10.10.2011

4624

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"При хана",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
054012 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"При хана",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
054013 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 054012
(нула пет четири нула едно две), с
начин на трайно ползване "Ливада",
площ 9.736 дка (девет декара и
седемстотин
тридесет
и
шест
квадратни метра), от които 1.460 дка
(един декар и четирстотин и
шестдесет
квадратни
метра)
четвърта категория и 8.276 дка (осем
декара и двеста седемдесет и шест
квадратни метра) - трета категория.

Земеделска земя - имот № 054013
(нула пет четири нула едно три), с
начин на трайно ползване "Ливада",
площ 10.898 дка (десет декара и
осемстотин деветдесет и осем
квадратни метра), от които 1.634 дка
(един декар и шестстотин тридесет и
четири квадратни метра) - четвърта
категория и 9.264 дка (девет декара и
двеста шестдесет и четири квадратни
метра) - трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 054015
Търново, общ. (нула пет четири нула едно пет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Ливада",
Хаджидимитр площ 8.027 дка (осем декара и
ово, местност давдесет и седем квадратни метра),
"При хана", трета категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
77013, имот № граници.
054015 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 054016
Търново, общ. (нула пет четири нула едно шест), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Ливада",
Хаджидимитр площ 6.056 дка (шест декара и
ово, местност петдесет и шест квадратни метра),
"При хана", трета категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
77013, имот № граници.
054016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 059002
Търново, общ. (нула пет девет нула нула две), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Хаджидимитр площ
0.999
дка
(деветстотин
ово, местност деветдесет и девет квадратни метра),
"Бояджията", шеста категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
77013, имот № граници.
059002

6
746.90 лв.
(седемстотин
четиридесет и шест
лева, деветдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

836.10 лв. (осемстотин
тридесет и шест лева,
десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

550.70 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
петдесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
седемдесет стотинки)

415.40 лв.
(четиристотин и
петнадесет лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

72.80 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
два лева, осемдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

25

1
120

2
4625/11.10.2011

3
4625

121

4626/11.10.2011

4626

122

4627/11.10.2011

4627

123

4629/12.10.2011

4629

124

4630/12.10.2011

4630

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Касата",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
065055 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Бояджията",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
066019 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Езминото",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
069002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Смрадликата"
, ЕКАТТЕ
77013, имот №
072010 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Смрадликата"
, ЕКАТТЕ
77013, имот №
075039 по
КВС

5
6
7
Земеделска земя - имот № 065055 79.00 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(нула шест пет нула пет пет), с начин девет лева)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Нива", площ
0.875 дка (осемстотин седемдесет и
пет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 066019 342.60 лв. (триста
Кмет на Община Свищов
(нула шест шест нула едно девет), с четиридесет и два лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", шестдесет стотинки)
площ 2.951 дка (два декара и
деветстотин
петдесет
и
един
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 069002 153.00 лв. (сто
(нула шест девет нула нула две), с петдесет и три лева)
начин на трайно ползване "Нива",
площ 1.484 дка (един декар и
четиристотин осемдесет и четири
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 072010
(едно седем две нула едно нула), с
начин на трайно ползване "Ливада",
площ 6.406 дка (шест декара и
четиристотин и шест квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

430.50 лв.
Кмет на Община Свищов
(четиристотин и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
тридесет лева, петдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 075039
(нула седем пет нула три девет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 10.797 дка (десет декара и
седемстотин деветдесет и седем
квадратни метра), трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1269.80 лв. (хиляда
двеста шестдесет и
девет лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
125

2
4631/12.10.2011

3
4631

126

4632/13.10.2011

4632

127

4633/13.10.2011

4633

128

4658/14.11.2011

4658

129

4659/14.11.2011

4659

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Кору чешме",
ЕКАТТЕ
770013, имот
№ 077005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Кору чешма",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
081013 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Кору чешма",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
081201 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехта гора",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
000027 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110006 по
КВС

5
6
Земеделска земя - имот № 077005 103.10 лв. (сто и три
(нула седем седем нула нула пет), с лева, десет стотинки)
начин на трайно ползване "Нива",
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 081013 113.80 лв. (сто и
(нула осем едно нула едно три), с тринадесет лева,
начин на трайно ползване "Ливада", осемдесет стотинки)
площ 1.936 дка (един декар и
деветстотин
тридесет
и
шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 081201 38.20 лв. (тридесет и
(нула осем едно две нула едно), с осем лева, двадесет
начин на трайно ползване "Ливада", стотинки)
площ 1.010 дка (един декар и десет
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 000027 280.80 лв. (двеста и
(нула нула нула нула две седем), с осемдесет лева,
начин на трайно ползване "Ливада", осемдесет стотинки)
площ 6.501 дка (шест декара и
петстотин и един квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110006 186.10 лв. (сто
(едно едно нула нула нула шест), с осемдесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десдет стотинки)
площ
0.994
дка
(деветстотин
деветдесет и четири квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

27

1
130

2
4660/14.11.2011

3
4660

131

4661/14.11.2011

4661

132

4662/14.11.2011

4662

133

4663/14.11.2011

4663

134

4664/14.11.2011

4664

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Усойнината",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
013007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Усойнината",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
012035 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехти лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
109243 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехтите
лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
109160 по
КВС

5
Земеделска земя - имот № 110002
(едно едно нула нула нула две), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.004 дка (един декар и четири
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
187.90 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, деветдесет
стотинки(

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 013007 323,70 лв. (триста
(нула едно три нула нула седем), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Нива", седемдесет стотинки)
площ 4.995 дка (четири декара и
деветстотин
деветдесет
и
пет
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 012035
(нула едно две нула три пет), с начин
на трайно ползване "нива", площ
6.393 дка (шест декара и триста
деветдесет и три квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

414,30 лв.
(четиристотин и
четиринадесет лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 109243
(едно нула девет две четири три), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.019 дка (два декара и
деветнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

247.40 лв. (двеста
четиридесет и седем
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 109160 122.50 лв. (сто
(едно нула девет едно шест нула), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", петдесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

28

1
135

2
4667/14.11.2011

3
4667

136

4668/14.11.2011

4668

137

4669/14.11.2011

4669

138

4671/14.11.2011

4671

139

4672/14.11.2011

4672

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехтите
лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
011038 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Усойнината",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
012027 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехтите
лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
010028
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Узун баир",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
004036 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Узун баир",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
004024 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 011038 213.50 лв. (двеста и
(нула едно едно нула три осем), с тринадесет лева,
начин на трайно ползване "Нива", петдесет стотинки)
площ 2.069 дка (два декара и
шестдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 012027 309,90 лв. (триста и
(нула едно две нула две седем), с девет лева, деветдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 3.003 дка (три декара и три
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 010028 202.50 лв. (двеста и два Кмет на Община Свищов
(нула едно нула нула две осем), с лева, петдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 1.962 дка (един декар и
деветстотин
шестдесет
и
два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 004036 183.70 лв. (сто
(нула нула четири нула три шест), с осемдесет и три лева,
начин на трайно ползване "Нива", седемдесет стотинки)
площ 3.239 дка (три декара и двеста
тридесет и девет квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 004024 85.00 лв. (осемдесет и
(нула нула четири нула две четири), с пет лева)
начин на трайно ползване "Нива",
площ 1.499 дка (един декар и
четиристотин деветдесет и девет
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
140

2
4683/15.11.2011

3
4683

141

4684/15.11.2011

4684

142

4692/15.11.2011

4692

143

4693/15.11.2011

4693

144

4694/15.11.2011

4694

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Узун баир",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
004003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Узун баир",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
001011 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110165

5
6
Земеделска земя - имот № 004003 813.90 лв. (осемстотин
(нула нула четири нула нула три), с и тринадесет лева,
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 9.013 дка (девет декара и
тринадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 001011
(нула нула едно нула едно едно), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 5.118 дка (пет декара и сто и
осемнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110165 188.30 лв. (сто
(едно едно нула едно шест пет), с осемдесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.006 дка (един декар и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110157 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110156 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 110157 222.10 лв. (двеста
(едно едно нула едно пет седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110156 222.10 лв. (двеста
(едно едно нула едно пет шест), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

462.20 лв.
(четиристотин
шестдесет и два лева,
двадесет стотинки)
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30

1
145

2
4695/15.11.2011

3
4695

146

4696/15.11.2011

4696

147

4697/15.11.2011

4697

148

4698/15.11.2011

4698

149

4699/15.11.2011

4699

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110155 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110150 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110148 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110127 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110111

5
6
Земеделска земя - имот № 110155 231.00 лв. (двеста
(едно едно нула едно пет пет), с тридесет и един лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.039 дка (един декар и
тридесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110150 222.10 лв. (двеста
(едно едно нула едно пет нула), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110148 222.10 лв. (двеста
(едно едно нула едно четири осем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110127
(едно едно нула едно две седем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

187,20 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 110111 222,30 лв. (двеста
(едно едно нула едно едно едно), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

31

1
150

2
4700/15.11.2011

3
4700

151

4701/15.11.2011

4701

152

4702/15.11.2011

4702

153

4703/15.11.2011

4703

154

4704/15.11.2011

4704

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110110 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110107 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110106 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110140 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110136

5
6
Земеделска земя - имот № 110110 226,10 лв. (двеста
(едно едно нула едно едно нула), с двадесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ 1.017 дка (един декар и
седемнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 110107 220,50 лв. (двеста и
Кмет на Община Свищов
(едно едно нула едно нула седем), с двадесет лева, петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ
0.992
дка
(деветстотин
деветдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 110106 224,30 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(едно едно нула едно нула шест), с двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.009 дка (един декар и девет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 110140 222.30 лв. (двеста
(едно едно нула едно четири нула), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110136 222.30 лв. (двеста
(едно едно нула едно три шест), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинка)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

32

1
155

2
4705/15.11.2011

3
4705

156

4706/15.11.2011

4706

157

4707/15.11.2011

4707

158

4708/15.11.2011

4708

159

4709/15.11.2011

4709

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110129 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110128 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. велико
Търново, общ
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110103 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
770013, имот
№ 110099 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110074

5
6
7
Земеделска земя - имот № 110129 187.20 (сто осемдесет и Кмет на Община Свищов
(едно едно нула едно две девет), с седем лева, двадесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 110128
(едно едно нула едно две осем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

187.20 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)
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9
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Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110103 224.30 лв. (двеста д
(едно едно нула едно нула три), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.009 дка (един декар и девет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110099 226.30 лв. (двеста
(едно едно нула нула девет девет), с двадесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.018 дка (един декар и
осемнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110074 223,90 лв. (двеста
(едно едно нула нула седем четири), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ 1.007 дка (един декар и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

33

1
160

2
4710/15.11.2011

3
4710

161

4711/15.11.2011

4711

162

4712/15.11.2011

4712

163

4713/15.11.2011

4713

164

4714/15.11.2011

4714

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110072 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110070 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110061 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110056 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110097

5
6
Земеделска земя - имот № 110072 222,10 лв. (двеста
(едно едно нула нула седем две), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110070 222,10 лв. (двеста
(едно едно нула нула седем нула), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110061 222,10 лв. (двеста
(едно едно нула нула шест едно), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110056 222,10 лв. (двеста
(едно едно нула нула пет шест), с дадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110097 222.70 лв. (двеста
(едно едно нула нула девет седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декари и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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34

1
165

2
4715/16.11.2011

3
4715

166

4716/16.11.2011

4716

167

4717/16.11.2011

4717

168

4718/16.11.2011

4718

169

4719/16.11.2011

4719

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110055 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110002

5
6
Земеделска земя - имот № 110055 222,10 лв. (двеста
(едно едно нула нула пет пет), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110054 222,70 лв. (двеста
(едно едно нула нула пет четири), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110053 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110051 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110048 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 110053 222,70 лв. (двеста
(едно едно нула нула пет три), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110051 221,90 лв. (двеста
(едно едно нула нула пет едно), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ
0.998
дка
(деветстотин
деветдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110048
(едно едно нула нула четири осем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

187,20 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)

8

9

10

11
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1
170

2
4720/16.11.2011

3
4720

171

4721/16.11.2011

4721

172

4722/16.11.2011

4722

173

4723/16.11.2011

4723

174

4724/16.11.2011

4724

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110044 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110096 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110093 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110043

5
6
Земеделска земя - имот № 110044 186,60 лв. (сто
(едно едно нула нула четири четири), осемдесет и шест лева,
с начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ
0.997
дка
(деветстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110096 222.30 лв. (двеста
(едно едно нула нула девет шест), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110093 223.00 лв. (двеста
(едно едно нула нула девет три), с двадесет и три лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.003 дка (един декар и три
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110043 188,10 лв. (сто
(едно едно нула нула четири три), с осемдесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ 1.005 дка (един декар и пет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110041 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 110041 188,30 лв. (сто
(едно едно нула нула четири едно), с осемдесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.006 дка (един декар и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11
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1
119

2
4725/16.11.2011

3
4725

120

4726/16.11.2011

4726

121

4727/16.11.2011

4727

122

4728/16.11.2011

4728

123

4729/16.11.2011

4729

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110091 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110088 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110085 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110079 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110039

5
6
Земеделска земя - имот № 110091 123.60 лв. (сто
(едно едно нула нула девет едно), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 0.660 дка (шестстотин и
шестдесет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110088 188.50 лв. (сто
(едно едно нула нула осем осем), с осемдесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.007 дка (един декар и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110085
(едно едно нула нула осем пет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.004 дка (един декар и четири
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

187.90 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110079
(едно едно нула нула седем девет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

187.40 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110039 187.00 лв. (сто
(едно едно нула нула три девет), с осемдесет и седем
начин на трайно ползване "Лозе", лева)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11
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1
124

2
4730/16.11.2011

3
4730

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110036 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110033

5
Земеделска земя - имот № 110036
(едно едно нула нула три шест), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

125

4731/16.11.2011

4731

126

4732/16.11.2011

127

128

6
187.40 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, четиридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110033 222.50 лв. (двеста
(едно едно нула нула три три), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4732

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Пчелина",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
084040 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 084040 339,70 лв. (триста
(нула осем четири нула четири нула), тридесет и девет лева,
с начин на трайно ползване "Нива", седемдесет стотинки)
площ 3.269 дка (три декара и двеста
шестдесет и девет квадратни метра)
от които 3.106 дка (три декара и сто и
шест свадратни метра) четвърта
категория и 0.163 дка (сто шестдесет
и три квадратни метра) трета
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4733/16.11.2011

4733

Земеделска земя - имот № 092042 317.40 лв. (триста и
(нула девет две нула четири две), с седемнадесет лева,
начин на трайно ползване "Нива", четиридесет стотинки)
площ 2.343 дка (два декара и триста
четиридесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4734/16.11.2011

4734

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Бозалъка",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
092042 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Селището",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
094005 по
картата на
възстановенат
а собственост

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 094005 302,70 лв. (триста и два Кмет на Община Свищов
(нула девет четири нула нула пет), с лева, седемдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Ливада", стотинки)
площ 4.004 дка (четири декара и
четири квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

38

1
129

2
4736/16.11.2011

3
4736

130

4737/16.11.2011

4737

131

4738/16.11.2011

4738

132

4739/16.11.2011

4739

133

4740/16.11.2011

4740

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехти лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
109021 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехти лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
109082 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехти лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
109099 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехти лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
109113 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехти лозя",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
109153

5
6
7
Земеделска земя - имот № 109021 250,20 лв. (двеста и
Кмет на Община Свищов
(едно нула девет нула две едно), с петдесет лева, двадесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 2.042 дка (два декара и
четиридесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 109082 124,90 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(едно нула девет нула осем две), с двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 1.019 дка (един декар и
деветнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 109099 122,70 лв. (сто
(едно нула девет нула девет девет), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", седемдесет стотинки)
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метър), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 109113 120.30 лв. (сто и
Кмет на Община Свищов
(едно нула девет едно едно три), с двадесет лева, тридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ
0,982
дка
(деветстотин
осемдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 109153 122,80 лв. (сто
(едно нула девет едно пет три), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", осемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

39

1
134

2
4741/16.11.2011

3
4741

135

4742/16.11.2011

4742

136

4743/16.11.2011

4743

137

4744/16.11.2011

4744

138

4745/16.11.2011

4745

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112070 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110021 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110029

5
6
Земеделска земя - имот № 112070 222,50 лв. (двеста
(едно едно две нула седем нула), с двадесет и лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1,001 дка (един декар и един
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110029 222.30 лв. (двеста
(едно едно нула нула две девет), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110020 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110018 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 110020 227.40 лв. (двеста
(едно едно нула нула две нула), с двадесет и седем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ 1.023 дка (един декар и
двадесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110018 223.60 лв. (двеста
(едно едно нула нула едно осем), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 1.006 дка (един декар и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 110021 224.50 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(едно едно нула нула две едно), с двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.010 дка (един декар и десет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

40

1
139

2
4746/16.11.2011

3
4746

140

4747/16.11.2011

4747

141

4748/16.11.2011

4748

142

4749/16.11.2011

4749

143

4750/16.11.2011

4750

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112068 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112064 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112056 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112051 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112043

5
6
Земеделска земя - имот № 112068 222,70 лв. (двеста
(едно едно две нула шест осем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112064 222,90 лв. (двеста
(едно едно две нула шест четири), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ 1.003 дка (един декар и три
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112056 222,90 лв. (двеста
(едно едно две нула пет шест), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ 1.003 дка (един декар и три
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112051 221,60 лв. (двеста
(едно едно две нула пет едно), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ
0.997
дка
(деветстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112043 221,60 лв. (двеста
(едно едно две нула четири три), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ
0.997
дка
(деветстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

41

1
144

2
4751/16.11.2011

3
4751

145

4752/16.11.2011

4752

146

4753/16.11.2011

4753

147

4754/16.11.2011

4754

148

4755/16.11.2011

4755

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112033 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112031 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112027 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112025 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112024

5
6
Земеделска земя - имот № 112033 223,60 лв. (двеста
(едно едно две нула три три), с начин двадесет и три лева,
на трайно ползване "Лозе", площ шестдесет стотинки)
1.006 дка (един декар и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112031 221.20 лв. (двеста
(едно едно две нула три едно), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", двадесет стотинки)
площ
0.995
дка
(деветстотин
деветдесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112027 222,50 лв. (двеста
(едно едно две нула две седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.001 дка (един декар и един
квадратен метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112025 222,30 лв. (двеста
(едно едно две нула две пет), с начин двадесет и два лева,
на трайно ползване "Лозе", площ тридесет стотинки)
1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112024 190,00 лв. (сто и
(едно едно две нула две четири), с деветдесет лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.015 дка (един декар и
петнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

42

1
149

2
4756/16.11.2011

3
4756

150

4757/16.11.2011

4757

151

4758/16.11.2011

4758

152

4759/16.11.2011

4759

153

4760/16.11.2011

4760

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112022 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112009

5
6
Земеделска земя - имот № 112022 188,50 лв. (сто
(едно едно две нула две две), с начин осемдесет и осем лева,
на трайно ползване "Лозе", площ петдесет стотинки)
1.007 дка (един декар и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 110016 224.30 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(едно едно нула нула едно шест), с двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.009 дка (един декар и девет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 110007 185.90 лв. (сто
(едно едно нула нула нула седем), с осемдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ
0.993
дка
(деветстотин
деветдесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112016
(едно едно две нула едно шест), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

187.60 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, шестдесет
стотники)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 112009
(едно едно две нула нула девет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

187.20 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
154

2
4761/16.11.2011

3
4761

155

4762/16.11.2011

4762

156

4764/16.11.2011

4764

157

4765/16.11.2011

4765

158

4766/16.11.2011

4766

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
112007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110221 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110213 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110210 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110206

5
6
Земеделска земя - имот № 112007 182.00 лв. (сто
(едно едно две нула нула седем), с осемдесет и два лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.972
дка
(деветстотин
седемдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110221 385.00 лв. (триста
(едно едно нула две две едно), с осемдесет и пет лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.732 дка (един декар и
седемстотин
тридесет
и
два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110213 103.60 лв. (сто и три
(едно едно нула две едно три), с лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.466 дка (четиристотин
шестдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110210 88.70 лв. (осемдесет и
(едно едно нула две едно нула), с осем лева, седемдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.399 дка (триста деветдесет и
девет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110206 211.20 лв. (двеста и
(едно едно нула две нула шест), с единадесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", двадесет стотинки)
площ 0.950 дка (деветстотин и
петдесет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

44

1
159

2
4767/16.11.2011

3
4767

160

4768/16.11.2011

4768

161

4769/16.11.2011

4769

162

4770/16.11.2011

4770

163

4771/16.11.2011

4771

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110204 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110202 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110199 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110198 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110197

5
6
Земеделска земя - имот № 110204 186.80 лв. (сто
(едно едно нула две нула четири), с осемдесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Лозе", осемдесет стотинки)
площ
0.998
дка
(деветстотин
деветдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110202 187.00 лв. (сто
(едно едно нула две нула две), с осемдесет и седем
начин на трайно ползване "Лозе", лева)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110199 185.10 лв. (сто
(едно едно нула едно девет девет), с осемдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.989
дка
(деветстотин
осемдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 110198 189,40 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(едно едно нула едно девет осем), с осемдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ 1.012 дка (един декар и
дванадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 110197 222,70 лв. (двеста
(едно едно нула едно девет седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

45

1
164

2
4772/16.11.2011

3
4772

165

4773/16.11.2011

4773

166

4774/16.11.2011

4774

167

4775/16.11.2011

4775

168

4776/16.11.2011

4776

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110030 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110196 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110191 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110189 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110187

5
6
Земеделска земя - имот № 110030 222.30 лв. (двеста
(едно едно нула нула три нула), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110196 221,60 лв. (двеста
(едно едно нула едно девет шест), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ
0.997
дка
(деветстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110191 223,00 лв. (двеста
(едно едно нула едно девет едно), с двадесет и три лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.003 дка (един декар и три
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110189 229,00 лв. (двеста
(едно едно нула едно осем девет), с двадесет и девет лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.030 дка (един декар и
тридесет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110187 222,70 лв. (двеста
(едно едно нула едно осем седем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

46

1
169

2
4777/16.11.2011

3
4777

170

4778/16.11.2011

4778

171

4779/16.11.2011

4779

172

4780/16.11.2011

4780

173

4781/16.11.2011

4781

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110181 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110179 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110176 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110169 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110175

5
6
Земеделска земя - имот № 110181 221,40 лв. (двеста
(едно едно нула едно осем едно), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ
0.996
дка
(деветстотин
деветдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 110179 220,50 лв. (двеста и
Кмет на Община Свищов
(едно едно нула едно седем девет), с двадесет лева, петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ
0.992
дка
(деветстотин
деветдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 110176 221,90 лв. (двеста
(едно едно нула едно седем шест), с двадесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ
0.998
дка
(деветстотин
деветдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110169 189,60 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(едно едно нула едно шест девет), с осемдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 1.013 дка (един декар и
тринадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 110175 214.10 лв. (двеста и
(едно едно нула едно седем пет), с четиринадесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.963
дка
(деветстотин
шестдесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

47

1
174

2
4782/16.11.2011

3
4782

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110170 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 110170 186.10 лв. (сто
(едно едно нула едно седем нула), с осемдесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.994
дка
(деветстотин
деветдесет и четири квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

175

4783/05.12.2011

4783

обл. Велико
търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ваковската",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
004001 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 004001
(нула нула четири нула нула едно), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 22.701 дка
(двадесет и два декара и седемстотин
и един квадратни метра), шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

176

4844/08.12.2011

4844

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 66,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.509
7 по КК и КР;
УПИ VІІ-3499
кв. 168 по
ПУП

Недвижим имот в урбанизирана 2580.10 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
територия
на
гр.
Свищов, петстотин и осемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
представляващ поземлен имот с лева, десет стотинки)
идентификатор 65766.702.5097 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка пет нула девет седем),
целият с площ 223 кв. м. (двеста
двадесет и три квадратни метра),
съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г.
на Изпълнителен директор на АГКК,
изменени със Заповед № КД-14-04309/09.11.2010 г. на Началника на
СГКК В. Търново, а по ПУП одобрен
с Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински
съвет
Свищов
представляващ
незастроен
урегулиран поземлен имот УПИ VІІ3499 (седем-три хиляди четиристотин
деветдесет и девет), кв. 168 (сто
шестдесет и осем), с площ 223 кв. м.
(двеста двадесет и три), отреден за
обществено
обслужване,
с
устройствен режим при условията на
устройствена зона "Ц" - смесена
централна и одобрените устройствени
показатели.

8

9

10

11

1930.70 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
деветстотин и тридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, седемдесет
стотинки)

48

1
177

2
4845/19.01.2012

3
4845

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016002

5
6
Земеделска земя - имот № 016002 134.10 лв. (сто
(нула едно шест нула нула две), с тридесет и четири
начин на трайно ползване "Лозе", лева, десет стотинки)
площ
0.869
дка
(осемстотин
шестдесет и девет квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

178

4846/19.01.2012

4846

Земеделска земя - имот № 016004
(нула едно шест нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.084 дка (един декар и
осемдесет и четири квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

167.30 лв. (сто
шестдесет и седем
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

179

4847/19.01.2012

4847

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4849/20.01.2012

4849

141.60 лв. (сто
четиридесет и един
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

181

4850/20.01.2012

4850

Земеделска земя - имот № 016015
(нула едно шест нула едно пет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.979
дка
(деветстотин
седемдесет и девет квадратни метра),
от които 0.469 дка (четиристотин
шестдесет и девет квадратни метра) седме категория и 0.510 дка
(петстотин и десет квадратни метра) шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 016022
(нула едно шест нула две две), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.038 дка (един декар и
тридесет и осем квадратни метра), от
които 0.311 дка (триста и единадесет
квадратни метра) - седме категория и
0.727 дка (седемстотин двадесет и
седем квадратни метра) - шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 016023
(нула едно шест нула две три), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.818 дка (един декар и
осемстотин и осемнадесет квадратни
метра), от които 0.545 дка (петстотин
четиридесет и пет квадратни метра) седма категория и 1.273 дка (един
декар и двеста седемдесет и три
кавдратни метра) - шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

123.00 лв. (сто
двадесет и три лева)

180

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016015 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016022 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016023 по
картата на
възстановенат
а собственост

248.00 лв. (двеста
четиридесет и осем
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

49

1
182

2
4851/20.01.2012

3
4851

183

4852/20.01.2012

4852

184

4853/20.01.2012

4853

185

4854/21.01.2012

4854

186

4855/21.01.2012

4855

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016028 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016030

5
6
Земеделска земя - имот № 016028 116.40 лв. (сто и
(нула едно шест нула две осем), с шестнадесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ
0.754
дка
(седемстотин
петдесет и четири квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 016030
(нула едно шест нула три нула), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.937 дка (деветстотин тридесет
и седем квадратни метра), шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

144.60 лв. (сто
четиридесет и четири
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016037 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
016042 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
030002 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 016037
(нула едно шест нула три седем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.111 дка (един декар и сто и
единадесет квадратни метра), шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

171.50 лв. (сто
седемдесет и един
лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 016042 153.70 лв. (сто
(нула едно шест нула четири две), с петдесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ
0.996
дка
(деветстотин
деветдесет и шест квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 030002 611.20 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула три нула нула нула две), с и единадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", двадесет стотинки)
площ 4.120 дка (четири декара и сто и
двадесет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

50

1
187

2
4856/23.01.2012

3
4856

188

4857/23.01.2012

4857

189

4858/23.01.2012

4858

190

4859/23.01.2012

4859

191

4861/23.01.2012

4861

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073031 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073023 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073021 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073018

5
6
Земеделска земя - имот № 073031 255.50 лв. (двеста
(нула седем три нула три едно), с петдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.040 дка (един декар и
четиридесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073028 228.00 лв. (двеста
(нула седем три нула две осем), с двадесет и осем лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.928 дка (деветстотин двадесет
и осем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073021 217.70 лв. (двеста и
(нула седем три нула две едно), с седемнадесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ
0.886
дка
(осемстотин
осемдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073018 230.00 лв. (двеста и
(нула седем три нула едно осем), с тридесет лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.936 дка (деветстотин тридесет
и шест квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073004 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 073004 323.30 лв. (триста
(нула седем три нула нула четири), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.316 дка (един декар и триста и
шестнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

51

1
192

2
4862/23.01.2012

3
4862

193

4863/23.01.2012

4863

194

4864/23.01.2012

4864

195

4865/23.01.2012

4865

196

4866/23.01.2012

4866

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
072010 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
072006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
072004

5
6
Земеделска земя - имот № 073003 310.80 лв. (триста и
(нула седем три нула нула три), с десет лева, осемдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 1.265 дка (един декар и двеста
шестдесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071056 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 071056 625.80 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула седем едно нула пет шест), с двадесет и пет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин
на
трайно
ползване осемдесет стотинки)
"Изоставена нива", площ 4.620 дка
(четири декара и шестстотин и
двадесет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 072010 191.40 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(нула седем две нула едно нула), с деветдесет и един лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ
0.779
дка
(седемстотин
седемдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 072006 254.30 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(нула седем две нула нула шест), с петдесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.035 дка (един декар и
тридесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 072004 270.00 лв. (двеста и
(нула седем две нула нула четири) с седемдесет лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.099 дка (един декар и
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

52

1
197

2
4867/23.01.2012

3
4867

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071053

5
6
Земеделска земя - имот № 071053 101.00 лв. (сто и един
(нула седем едно нула пет три), с лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.411 дка (четиристотин и
единадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

198

4868/24.01.2012

4868

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4869/24.01.2012

4869

Земеделска земя - имот № 072052
(нула седем две нула пет две), с начин
на трайно ползване "Лозе", площ
1.553 дка (един декар и петстотин
петдесет и три квадратни метра), от
които 1.165 дка (един декар и сто
шестдесет и пет квадратни метра) шеста категория и 0.388 дка (триста
осемдесет и осем квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 071049
(нула седем едно нула четири девет),
с начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.884
дка
(осемстотин
осемдесет и четири квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

275.10 лв. (двеста
седемдесет и пет лева,
десет стотинки)

199

136.40 лв. (сто
тридесет и шест лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

200

4870/24.01.2012

4870

Земеделска земя - имот № 071048 157.00 лв. (сто
(нула седем едно нула четири осем), с петдесет и седем лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.017 дка (един декар и
седемнадесет
квадратни
метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

201

4871/24.01.2012

4871

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071052 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071049 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071048 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071046 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 071046 149.10 лв. (сто
(нула седем едно нула четири шест), с четиридесет и девет
начин на трайно ползване "Лозе", лева, десет стотинки)
площ
0.966
дка
(деветстотин
шестдесет и шест квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

53

202

2
4872/24.01.2012

3
4872

203

4873/24.01.2012

4873

204

4874/24.01.2012

4874

205

4875/24.01.2012

4875

206

4876/24.01.2012

4876

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071045 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071043 по
КВС
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071042 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 071045 139.40 лв. (сто
(нула седем едно нула четири пет), с тридесет и девет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ 0.903 дка (деветстотин и три
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 071043 173.60 лв. (сто
(нула седем едно нула четири три), с седемдесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 1.125 дка (един декар и сто
двадесет и пет квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 071042 130.40 лв. (сто и
(нула седем едно нула четири две), с тридесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ 0.811 дка (осемстотин и
единадесет квадратни метра), от
които
0.754
дка
(седемстотин
петдесет и четири квадратни метра) шеста категория и 0.057 дка (петдесет
и седем квадратни метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071039 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071025 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 071039
(нула седем едно нула три девет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.029 дка (един декар и
двадесет и девет квадратни метра), от
които 0.205 дка (двеста и пет
квадратни метра) - шеста категория и
0.824 дка (осемстотин двадесет и
четири квадратни метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 071025
(нула седем едно нула две пет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.864
дка
(осемстотин
шестдесет и четири квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

234.10 лв. (двеста
тридесет и четири
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

212.30 лв. (двеста и
дванадесет лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

54

1
207

2
4877/24.01.2012

3
4877

208

4878/24.01.2012

4878

209

4879/24.01.2012

4879

210

4880/24.01.2012

4880

211

4881/24.01.2012

4881

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071017 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
071007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
43231, имот №
071001

5
6
Земеделска земя - имот № 071017 252.30 лв. (двеста
(нула седем едно нула едно седем), с петдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 1.027 дка (един декар и
двадесет и седем квадратни метра),
четварта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 071016 292.40 лв. (двеста
(нула седем едно нула едно шест), с деветдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ 1.190 дка (един декар и сто и
деветдесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 071007 331.90 лв. (триста
(нула седем едно нула нула седем), с тридесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе" деветдесет стотинки)
площ 1.351 дка (един декар и триста
петдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 071001 312.50 лв. (триста и
(нула седем едно нула нула едно), с дванадесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.272 дка (един декар и двеста
седемдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Влашките
лозя",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
070021 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 070021 359.80 лв. (триста
(нула седем нула нула две едно), с петдесет и девет лева,
начин на трайно ползване "Нива", осемдесет стотинки)
площ 4.676 дка (четири декара и
шестстотин седемдесет и шест
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

55

1
212

2
4882/24.01.2012

3
4882

213

4883/24.01.2012

4883

214

4884/24.01.2012

4884

215

4885/25.01.2012

4885

216

4886/25.01.2012

4886

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
069010 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
069005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Влашките
лозя",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
077002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Влашките
лозя",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
077001
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
075011 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 069010 129.70 лв. (сто
(нула шест девет нула едно нула), с двадесет и девет лева,
начин на трайно ползване "Нива", седемдесет стотинки)
площ
0.874
дка
(осемстотин
седемдесет и четири квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 069005
(нула шест девет нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.557 дка (два декара и
петстотин петдесет и седем квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

346.30 лв. (триста
четиридесет и шест
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 077002
(нула седем седем нула нула две), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 25.743 дка (двадесет и пет
декара и седемстотин четиридесет и
три
квадратни
метра),
шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1668.10 лв. (хиляда
шестстотин шестдесет
и осем лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 077001
(нула седем седем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 11.115 дка (единадесет декара и
сто и петнадесет квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1470.90 лв. (хиляда
четиристотин и
седемдесет лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 075011
(нула седем пет нула едно едно), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 13.697 дка
(тринадесет декара и шестстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
от които 10.273 дка (десет декара и
двеста седемдесет и три квадратни
метра) - шеста категория и 3.424 дка
(три декара и четиристотин двадесет
и четири квадратни метра) - четвърта
категория.

1337.50 лв. (хиляда
триста тридесет и
седем лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Имотът имо Договор з

56

1
217

2
4887/25.01.2012

3
4887

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
075004

5
6
7
Земеделска земя - имот № 075004 898.30 лв. (осемстотин Кмет на Община Свищов
(нула седем пет нула нула четири), с деветдесет и осем лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", тридесет стотинки)
площ 6.632 дка (шест декара и
шестстотин тридесет и два квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

218

4888/25.01.2012

4888

Земеделска земя - имот № 074016 288.50 лв. (двеста
(нула седем четири нула едно шест), с осемдесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.174 дка (един декар и сто
седемдесет и четири квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

219

4889/25.01.2012

4889

Земеделска земя - имот № 074004 136.30 лв. (сто
(нула седем четири нула нула тридесет и шест лева,
четири), с начин на трайно ползване тридесет стотинки)
"Лозе", площ 0.556 дка (петстотин
петдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

220

4890/25.01.2012

4890

Земеделска земя - имот № 073104 270.00 лв. (двеста и
(нула седем три едно нула четири), с седемдесет лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.099 дка (един декар и
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

221

4891/25.01.2012

4891

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
074016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
074004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073104 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073103 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 073103 228.30 лв. (двеста
(нула седем три едно нула три), с двадесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 0.929 дка (деветстотин двадесет
и девет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

57

1
222

2
4892/25.01.2012

3
4892

223

4893/25.01.2012

4893

224

4894/26.01.2012

4894

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073092 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073090 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. велико
Търново, гр.
Свищов, ул.
"Патриарх
Евтимий" 64,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
65766.702.509
6 и СОС с
идентификато
р
65766.702.509
6.1.2 по КККР,
УПИ VІ-3499,
кв. 168 по
ПУП

5
6
Земеделска земя - имот № 073092 218.90 лв. (двеста и
(нула седем три нула девет две), с осемнадесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", деветдесет стотинки)
площ
0.891
дка
(осемстотин
деветдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073090 240.50 лв. (двеста и
(нула седем три нула девет нула), с четиридесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ
0.979
дка
(деветстотин
седемдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.5096 (шест
пет седем седем шест шест точка
седем нула две точка пет нула деве
шест), целият с площ 767 кв.м.
(седемстотин шестдесет и седем
квадратни метра) по Кадастралната
карта и кадастрални регистри на
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, изменени със
Заповед № КД-14-04-309/09.11.2010
г. на Началника на СГКК - Велико
Търново, САМО 716/765 ид.ч.
(седемстотин и шестнадесет от
седемстотин шестдесет и пет идеални
части) от дворното място и
самостоятелен обект с идентификатор
65766.702.5096.1 (шест пет седем
шест шест точка седем нула две точка
пет нула девет шест точка едно) в
сграда представляващ реално втори
етаж от двуетажна жилищна сграда,
строена
преди
1950
г.,
със
самостоятелен вход и външно
стълбище от юг, състоящ се от кухня,
две стаи, коридор и килер със ЗП 99.60 кв.м. (деветдесет и девет
квадратни метра, шестдесет кв

8

9

10

11

13 289.90 лв.
(тринадесет хиляди
двеста осемдесет и
девет лева, деветдесет
стотинки)

58

1
225

2
4895/26.01.2012

3
4895

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073089 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 073089
(нула седем три нула осем девет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.010 дка (един декар и десет
квадратни
метра),
четвъртата
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
248.20 лв. (двеста
четиридесет и осем
лева, двадесет
стотинки)

226

4896/26.01.2012

4896

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073083 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 073083 290.70 лв. (двеста и
(нула седем три нула осем три), с деветдесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.183 дка (един декар и сто
осемдесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

227

4897/26.01.2012

4897

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073078 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 073078 257.50 лв. (двеста
(нула седем три нула седем осем), с петдесет и седем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.048 дка (един декар и
четиридесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

228

4898/26.01.2012

4898

обл. Велико
Търново,
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073075 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 073075
(нула седем три нула седем пет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.992
дка
(деветстотин
деветдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

243.70 лв. (двеста
четиридесет и три
лева, седемдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

59

1
229

2
4899/26.01.2012

3
4899

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, гр.
Свищов, ул.
"Парчевич" 2,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.378
7 по КККР,
УПИ LI - 9645,
кв. 104 по
ПУП

230

4900/26.01.2012

4900

231

4901/27.01.2012

4901

232

4902/27.01.2012

4902

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка", имот
кад. № 073062
по картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073056 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073054 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.3787 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка три седем осем седем),
целият с площ 286 кв.м. (двеста
осемдесет и шест квадратни метра) по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД - 18 - 10/18.10.2009 г.
на Изпълнителния директор на
АГКК, а по ПУП - ПРЗ, одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов, застроен
урегулиран поземлен имот УПИ LI 9645 (петдесет и първи - девет хиляди
шестстотин четиридесет и пет), кв.
104 (сто и четири) с площ 286 кв.м.(
двеста осемдесет и осем квадратни
метра), отреден за магазини и офиси,
с устройствен режим при условията
на устройствена зона "Ц" - смесена
цетрална и одобрени устройствени
показатели.
Земеделска земя - имот № 073062
(нула седем три нула шест две), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.096 дка (един декар и
деветдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
1 308,70 лв. (хиляда
триста и осем лева,
седемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

8

9

10

11

269,30 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
шестдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
тридесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 073056 233.60 лв. (двеста
(нула седем три нула пет шест), с тридесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", шестдесет стотинки)
площ 1.051 дка (един декар и
петдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073054 209.60 лв. (двеста и
(нула седем три нула пет четири), с девет лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ
0.943
дка
(деветстотин
четиридесет и три квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

60

1
233

2
4903/27.01.2012

3
4903

234

4904/27.01.2012

4904

235

4905/27.01.2012

4905

236

4906/27.01.2012

4906

237

4907/27.01.2012

4907

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073050 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073049 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073046 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073044 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073041

5
6
Земеделска земя - имот № 073050 225.20 лв. (двеста
(нула седем три нула пет нула), с двадесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", двадесет стотинки)
площ 1.013 дка (един декар и
тринадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073049
(нула седем три нула четири девет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.876
дка
(осемстотин
седемдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

194.70 лв. (сто
деветдесет и четири
лева, седемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073046 206.50 лв. (двеста и
(нула седем три нула четири шест), с шест лева, петдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.929 дка (деветстотин двадесет
и девет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073044
(нула седем три нула четири четири),
с начин на трайно ползване "Лозе",
площ 2.026 дка (два декара и двадесет
и шест квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

497.80 лв.
(четиристотин
деветдесет и седем
лева, осемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 073041 227.80 лв. (двеста
(нула седем три нула четири едно), с двадесет и седем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", осемдесет стотинки)
площ 0.927 дка (деветстотин двадесет
и седем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

61

1
238

2
4908/27.01.2012

3
4908

239

4909/27.01.2012

4909

240

4910/27.01.2012

4910

241

4911/27.01.2012

4911

242

4912/27.01.2012

4912

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073040 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073039 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073038 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073037 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073035 по
КВС

5
6
Земеделска земя - имот № 073040 238.80 лв. (двеста
(нула седем три нула четири нула), с тридесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Лозе", осемдесет стотинки)
площ
0.972
дка
(деветстотин
седемдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073039 255.80 лв (двеста
(нула седем три нула три девет), с петдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", осемдесет стотинки)
площ 0.919 дка (деветстотин и
деветнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073038 233.20 лв. (двеста
(нула седем три нула три осем), с тридесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", двадесет стотинки)
площ
0.949
дка
(деветстотин
четиридесет и девет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073037 209.80 лв. (двеста и
(нула седем три нула три седем), с девет лева, осемдесет
начин на трайно ползване "Лозе" стотинки)
площ 0.854 дка (осемстотин петдесет
и четири квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 073035 126.30 лв. (сто
(нула седем три нула три пет), с двадесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинки)
площ 0.514 дка (петстотин и
четиринадесет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

62

1
243

2
4913/27.01.2012

3
4913

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073034

5
Земеделска земя - имот № 073034
(нула седем три нула три четири), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 3.231 дка (три декара и двеста
тридесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
793.90 лв.
(седемстотин
деветдесет и три лева,
деветдесет стотинки)

244

4914/27.01.2012

4914

Земеделска земя - имот № 099003
(нула девет девет нула нула три), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 40.799 дка (четиридесет декара
и седемстотин деветдесет и девет
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

2643.80 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
шестстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и три
лева, осемдесет
стотинки)

245

4915/27.01.2012

4915

Земеделска земя - имот № 097006
(нула девет седем нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 7.776 дка (седем декара и
седемстотин седемдесет и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

902.80 лв.
(деветстотини два
лева, осемдесет
стотинки)

246

4916/30.01.2012

4916

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Черната
могила",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
099003
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Опчанското",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
097006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Опчанското",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
096007 по
картата на
възстановенат
а собственост

2785.90 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
седемстотин осемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и пет лева, деветдесет
стотинки)

247

4917/30.01.2012

4917

Земеделска земя - имот № 096007
(нула девет шест нула нула седем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 25.432 дка (двадесет и пет
декара и четиристотин тридесет и два
квадратни метра), от които 19.582
дка (деветнадесет декара и петстотин
осемдесет и два квадратни метра) шеста категория и 5.850 дка (пет
декара и осемстотин и петдесет
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 094009
(нула девет четири нула нула девет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 24.656 дка (двадесет и четири
декара и шестстотин петдесет и шест
квадратни метра), трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Голям сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
094009 по
картата на
възстановенат
а собственост

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

3262.30 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
двеста шестдесет и два - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, тридесет
стотинки)

63

1
248

2
4918/30.01.2012

3
4918

249

4919/30.01.2012

4919

250

4920/30.01.2012

4920

251

4921/30.01.2012

4921

252

4922/30.01.2012

4922

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Голям сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
093016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Голям сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
087007

5
6
Земеделска земя - имот № 093016 1035.90 лв. (хиляда
(нула девет три нула едно шест), с тридесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 18.270 дка (осемнадесет декара
и двеста и седемдесет квадратни
метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 087007 538.60 лв. (петстотин
(нула осем седем нула нула седем), с тридесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Нива", шестдесет стотинки)
площ 7.388 дка (седем декара и
триста осемдесет и осем квадратни
метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Голям сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
093008 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
086006
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
086003 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 093008
(нула девет три нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 15.418 дка (петнадесет декара и
четиристотин
и
осемнадесет
квадратни метра), от които 13.876 дка
(тринадесет декара и осемстотин
седемдесет и шест квадратни метра) шеста категория и 1.542 дка (един
декар и петстотин четиридесет и два
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Земеделска земя - имот № 086006
(нула осем шест нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 20.058 дка (двадесет декара и
петдесет и осем квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

926.00 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
двадесет и шест лева)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 086003
(нула осем шест нула нула три), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 28.499 дка (двадесет и осем
декара и четирисотин деветдесет и
девет квадратни метра), от които
17.669 дка (седемнадесет декара и
шестстотин шестдесет и девет
квадратни метра) - шеста категория и
10.830 дка (десет декара и осемстотин
и тридесет квадратни метра) - трета
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

2720.90 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
седемстотин и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
двадесет лева,
деветдесет стотинки)

1476.80 лв. (хиляда
четиристотин
седемдесет и шест
лева, осемдесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

64

1
253

2
4923/30.01.2012

3
4923

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
083006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
073096

5
Земеделска земя - имот № 083006
(нула осем три нула нула шест), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 17.240 дка
(едемнадесет декара и двеста и
четиридесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
1779.20 лв. (хиляда
седемстотин
седемдесет и девет
лева, двадесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

254

4924/30.01.2012

4924

Земеделска земя - имот № 073096
(нула седем три нула девет шест), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.104 дка (един декар и сто и
четири квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

271.30 лв. (двеста
седемдесет и един
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

255

4925/30.01.2012

4925

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
082006

Земеделска земя - имот № 082006
(нула осем две нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 22.021 дка (двадесет и два
декара и двадесет и един квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

2272.60 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
двеста седемдесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
два лева, шестдесет
стотинки)

256

4926/30.01.2012

4926

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
082004 по
картата на
възстановенат
а собственост

257

4927/30.01.2012

4927

Земеделска земя - имот № 082004
(нула осем две нула нула четири), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 5.845 дка
(пет
декара
и
осемстотин
четиридесети пет квадратни метра),
от които 4.827 дка (четири декара и
осемстотин
двадесет
и
седем
квадратни метра) - шеста категория и
1.018 дка (един декар и осемнадесет
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 081009
Търново, общ. (нула осем едно нула нула девет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 22.330 дка (двадесет и два
местност
декара и триста и тридесет квадратни
"Малък
метра), шеста категория.
сарен",
Начин на възстановяване - нови
ЕКАТТЕ
граници.
23431, имот №
081009

417.90 лв.
(четиристотин и
седемнадесет лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1627.90 лв. (хиляда
шестстотин двадесет и
седем лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

65

1
258

2
4928/30.01.2012

3
4928

259

4929/30.01.2012

4929

260

4930/30.01.2012

4930

261

4931/30.01.2012

4931

262

4932/30.01.2012

4932

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
081001 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 081001
(нула осем едно нула нула едно), с
начин на трайно ползване "нива",
площ 8.971 дка (осем декара и
деветстотин седемдесет и един
квадратни метра), от които 4.218 дка
(четири
декара
и
двеста
и
осемнадесет квадратни метра) - шеста
категория и 4.753 дка (четири дакара
и седемстотин петдесет и три
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 080001
Търново, общ. (нула осем нула нула нула едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 20.674 дка (двадесет декара и
местност
шестстотин седемдесет и четири
"Малък
квадратни метра), четвърта категория.
сарен",
Начин на възстановяване - нови
ЕКАТТЕ
граници.
23431, имот №
080001
обл. Велико Земеделска земя - имот № 079003
Търново, общ. (нула седем девет нула нула три), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 73.268 дка (седемдесет и три
местност
декара и двеста шестдесет и осем
"Кюнка",
квадратни метра), шеста категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
23431, имот № граници.
079003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 079001
Търново, общ. (нула седем девет нула нула едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 34.687 дка (тридесет и четири
местност
декара и шестстотин осемдесет и
"Кюнка",
седем квадратни метра), шеста
ЕКАТТЕ
категория.
23431, имот № Начин на възстановяване - нови
079001 по
граници.
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 078005
Търново, общ. (нула седем осем нула нула пет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 59.498 дка (петдесет и девет
местност
декара и четиристотин деветдесет и
"Кюнка",
осем квадратни метра), шеста
ЕКАТТЕ
категория.
23431, имот № Начин на възстановяване - нови
078005
граници.

6
859.30 лв. (осемстотин
петдесет и девет лева,
тридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

2800.30 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
и осемстотин лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
тридесет стотинки)

6231.40 лв. (шест
Кмет на Община Свищов
хиляди двеста тридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и един лева,
четиридесет стотинки)

2950.10 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
деветстотин и петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, десет стотинки)

3855.40 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
осемстотин петдесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
пет лева, четиридесет
стотинки)
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1
263

2
4933/31.01.2012

3
4933

264

4934/31.01.2012

4934

265

4935/31.01.2012

4935

266

4936/31.01.2012

4936

267

4937/31.01.2012

4937

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
078001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
077027
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
077016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Влашките
лозя",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
077008 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Влашките
лозя",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
077006 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 078001
(нула седем осем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 33.218 дка (тридесет и три
декара и двеста и осемнадесет
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
7
2152.50 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
сто петдесет и два
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, петдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 077027
(нула седем седем нула две седем), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 3.556 дка
(три декара и петстотин петдесет и
шест квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 077016
(нула седем седем нула едно шест), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 14.079 дка (четиринадесет
декара и седемдесет и девет
квадратни метра), от които 5.949 дка
(пет
декара
и
деветстотин
четиридесет и девет квадратни метра)
- шеста категория и 8.130 дка (осем
декара и сто и тридесет квадратни
метра) - четвърта категория.

481.70 лв.
(четиристотин
осемдесет и един лева,
седемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1454.10 лв. (хиляда
четиристотин петдесет
и четири лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 077008
(нула седем седем нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 9.943 дка (девет декара и
деветстотин четиридесет и три
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

644.30 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
четиридесет и четири
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, троидесет
стотинки)

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 077006 2059.60 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
(нула седем седем нула нула шест), с петдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", шестдесет стотинки)
площ 26.410 дка (двадесет и шест
декара и четиристотин и десет
квадратни метра), от които 17.342 дка
(седемнадесет декара и триста
четиридесет и два квадратни метра) шеста категория и 9.068 дка (девет
декара и шестдесет и осем квадратни
метра) - четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
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1
268

2
4938/31.01.2012

3
4938

269

4939/31.01.2012

4939

270

4940/31.01.2012

4940

271

4941/31.01.2012

4941

272

4942/31.01.2012

4942

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
127002 по
картата на
възсатновенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
127001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
126001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
125007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
125003 по
КВС

5
6
Земеделска земя - имот № 127002 64.50 лв. (шестдесет и
(едно две седем нула нула две), с четири лева, петдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 0.435 дка (четиристотин
тридесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 127001
(едно две седем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 1.007 дка (един декар и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

149.40 лв. (сто
четиридесет и девет
лева, четиридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 126001 552.00 лв. (петстотин
(едно две шест нула нула едно), с петдесет и два лева)
начин на трайно ползване "Нива",
площ 3.721 дка (три декара и
седемстотин
двадесет
и
един
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 125007 295.80 лв. (двеста
(едно две пет нула нула седем), с деветдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Нива", осемдесет стотинки)
площ 2.184 дка (два декара и сто
осемдесет и четири квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 125003 391.90 лв. (триста
Кмет на Община Свищов
(едно две пет нула нула три), с начин деветдесет и един лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Нива", площ деветдесет стотинки)
2.642 дка (два декара и шестстотин
четиридесет и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
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1
273

2
4943/31.01.2012

3
4943

274

4944/03.02.2012

4944

275

4945/03.02.2012

4945

276

4946/03.02.2012

4946

277

4947/03.02.2012

4947

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
125002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
124003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
124002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
123010

5
6
Земеделска земя - имот № 125002 395.80 лв. (триста
(едно две пет нула нула две), с начин деветдесет и пет лева,
на трайно ползване "Нива", площ осемдесет стотинки)
2.668 дка (два декара и шестстотин
шестдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 124003
(едно две четири нула нула три), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.832 дка (два декара и
осемстотин тридесет и два квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

420.10 лв.
(четиристотин и
двадесет лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 124002
(едно две четири нула нула две), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.913 дка (два декара и
деветстотин и тринадесет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

432.10 лв.
(четиристотин
тридесет и два лева,
десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
123004 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 123004 202.30 лв. (двеста и два Кмет на Община Свищов
(едно две три нула нула четири), с лева, тридесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 1.998 дка (един декар и
деветстотин деветдесет и осем
квадратни метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 123010 191.50 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(едно две три нула едно нула), с деветдесет и един лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", петдесет стотинки)
площ 1.291 дка (един декар и двеста
деветдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
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1
278

2
4948/03.02.2012

3
4948

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
123003

5
6
Земеделска земя - имот № 123003 400.00 лв.
(едно две три нула нула три), с начин (четиристотин лева)
на трайно ползване "Нива", площ
2.696 дка (два декара и шестстотин
девтдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

279

4949/03.02.2012

4949

Земеделска земя - имот № 122005
(едно две две нула нула пет), с начин
на трайно ползване "Ливада", площ
141.847 дка (сто четиридесет и един
декара и осемстотин четиридесет и
седем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

11898.30 лв.
(единадесет хиляди
осемстотин деветдесет
и осем лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

280

4950/03.02.2012

4950

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4951/03.02.2012

4951

361.60 лв. (триста
шестдесет и един лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

282

4952/03.02.2012

4952

Земеделска земя - имот № 014038
(нула едно четири нула три осем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.900
дка
(деветстотин
квадратни метра), от които 0.269 дка
(двеста шестдесет и девет квадратни
метра) - седма категория и 0.631 дка
(шестстотин
тридесет
и
един
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 014032
(нула едно четири нула три две), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.890 дка (един декар и
осемстотин и деветдесет квадратни
метра),
от
които
0.680
дка
(шестстотин и осемдесет квадратни
метра) - седма категория и 1.210 дка
(един декар и двеста и десет
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 014023
(нула едно четири нула две три), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.930 дка (деветстотин и
тридесет квадратни метра), от които
0.464 дка (четиристотин шестдесет и
четири квадратни метра) - седма
категория и 0.466 дка (четиристотин
шестдесет и шест квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

180.40 лв. (сто и
осемдесет лева,
четиридесет стотинки)

281

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Опчанското",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
122005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014038 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014032 по
картата на
възстановенат
а собственост

158.30 лв. (сто
петдесет и осем лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014023 по
картата на
възстановенат
а собственост

8

9

10

11

70

1
283

2
4953/06.02.2012

3
4953

284

4954/06.02.2012

4954

285

4955/06.02.2012

4955

286

4956/06.02.2012

4956

287

4957/06.02.2012

4957

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014020 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014017 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013026

5
Земеделска земя - имот № 014020
(нула едно четири нула две нула), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.935 дка (деветстотин тридесет
и пет квадратни метра), от които
0.467 дка (четиристотин шестдесет и
седем квадратни метра) - седма
категория 0.468 дка (четиристотин
шестдесет и осем квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 014017
(нула едно четири нула една седем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.982
дка
(деветстотин
осемдесет и два квадратни метра), от
които 0.510 дка (петстотин и десет
квадратни метра) - седма категория и
0.472 дка (четиристотин седемдесет и
два квадратни метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 014016
(нула едно четири нула едно шест), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.864
дка
(осемстотин
шестдесет и четири квадратни метра),
от които 0.406 дка (четиристотин и
шест квадратни метра) - седма
категория и 0.458 дка (четиристотин
петдесет и осем квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 013026
(нула едно три нула две шест), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.487 дка (четиристотин
осемдесет и седем квадратни метра),
седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
159.10 лв. (сто
петдесет и девет лева,
десет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

164.20 лв. (сто
шестдесет и четири
лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

150.90 лв. (сто и
петдесет лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

46.00 лв. (четиридесет
и шест лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013022 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 013022 169.20 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
(нула едно три нула две две), с начин шестдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Лозе", площ двадесет стотинки)
1.791 дка (един декар и седемстотин
деветдесет и един квадратни метра),
седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

71

1
288

2
4958/06.02.2012

3
4958

289

4959/06.02.2012

4959

290

4960/06.02.2012

4960

291

4961/07.02.2012

4961

292

4962/07.02.2012

4962

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013018 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013015 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013001

5
6
Земеделска земя - имот № 013018 88.60 лв. (осемдесет и
(нула едно три нула едно осем), с осем лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.938 дка (деветстотин тридесет
и осем квадратни метра), седма
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 013015 370.50 лв. (триста и
(нула едно три нула едно пет), с седемдесет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 1.508 дка (един декар и
петстотин и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 013004
(нула едно три нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.691 дка (един декар и
шестстотин деветдесет и един
квадратни метра), от които 0.388 дка
(триста осемдесет и осем квадратни
метра) - седма категория и 1.303 дка
(един декар и триста и три квадратни
метра) - четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 013001
(нула едно три нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.496 дка (четиристотин
деветдесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

356.80 лв. (триста
петдесет и шест лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

121.90 лв. (сто
двадесет и един лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012040 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 012040 165.20 лв. (сто
(нула едно две нула четири нула), с шестдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", двадесет стотинки)
площ 1.016 дка (един декар и
шестнадесет квадратни метра), от
които 0.925 дка (деветстотин двадесет
и пет квадратни метра) - шестаа
категория и 0.091 дка (деветдесет и
един квадратни метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

72

1
293

2
4963/07.02.2012

3
4963

294

4964/07.02.2012

4964

295

4965/07.02.2012

4965

296

4966/07.02.2012

4966

297

4967/07.02.2012

4967

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012037 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012036 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012034 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Балаклия",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000239 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000272 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 012037 153.40 лв. (сто
(нула едно две нула три седем), с петдесет и три лева,
начин на трайно ползване "Лозе", четиридесет стотинки)
площ 0.959 дка (деветстотин петдесет
и девет квадратни метра), от които
0.901 дка (деветстотин и един
квадратни метра) - шеста категория и
0.058 дка (петдесет и осем квадратни
метра) - четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 012036
(нула едно две нула три шест), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.948
дка
(деветстотин
четиридесет и осем квадратни метра),
от които 0.862 дка (осемстотин
шестдесет и два квадратни метра) шеста категория и 0.086 дка
(осемдесет и шест квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 012034
(нула едно две нула три четири), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.501 дка (петстотин и един
квадратни метра), от които 0.441 дка
(четиристотин четиридесет и един
квадратни метра) - шеста категория и
0.060 дка (шестдесет квадратни
метра) - четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

154.10 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
петдесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

82.80 лв. (осемдесет и
два лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 000239 310.30 лв. (триста и
(нула нула нула две три девет), с десет лева, тридесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 1.277 дка
(един декар и двеста седемдесет и
седем квадратни метра), трета
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 000272
(нула нула нула две седем две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.909 дка
(един декар и деветстотин и девет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

446.70 лв.
(четиристотин
четиридесет и шест
лева, седемдесет
стотинки)

73

1
298

2
4968/07.02.2012

3
4968

299

4969/07.02.2012

4969

300

4970/08.02.2012

4970

301

4971/08.02.2012

4971

302

4972/09.02.2012

4972

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
128003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
129006

5
Земеделска земя - имот № 128003
(едно две осем нула нула три), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.546 дка (два декара и
петстотин четиридесет и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
344.90 лв. (триста
четиридесет и четири
лева, деветдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 129006
(едно две девет нула нула шест), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 3.247 дка
(три декара и двеста четиридесет и
седем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

439.80 лв.
(четиристотин
тридесет и девет лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
130006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
130007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
131006 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 130006 258.30 лв. (двеста
(едно три нула нула нула шест), с петдесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Нива", тридесет стотинки)
площ 1.528 дка (един декар и
петстотин двадесет и осем квадратни
метра), трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 130007
(едно три нула нула нула седем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 1.361 дка (един декар и триста
шестдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

184.30 лв. (сто
осемдесет и четири
лева, тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 131006 85.60 лв. (осемдесет и
(едно три едно нула нула шест), с пет лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ
0.632
дка
(шестстотин
тридесеш и два квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

74

1
303

2
4973/09.02.2012

3
4973

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
132001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
132004

5
6
Земеделска земя - имот № 132001 255.90 лв. (двеста
(едно три две нула нула едно), с петдесет и пет лева,
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 1.725 дка (един декар и
седемстотин двадесет и пет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

304

4974/09.02.2012

4974

Земеделска земя - имот № 132004 115.30 лв. (сто и
(едно три две нула нула четири), с петнадесет лева,
начин на трайно ползване "Нива", тридесет стотинки)
площ
0.777
дка
(седемстотин
седемдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

305

4975/09.02.2012

4975

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
132005 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 132005
(едно три две нула нула пет), с начин
на трайно ползване "Нива", площ
3.160 дка (три декара и сто и
шестдесет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

468.80 лв.
(четиристотин
шестдесет и осем лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

306

4976/09.02.2012

4976

Земеделска земя - имот № 133001 157.70 лв. (сто
(едно три три нула нула едно), с петдесет и седем лева,
начин
на
трайно
ползване седемдесет стотинки)
"Изоставена нива", площ 1.063 дка
(един декар и шестдесет и три
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4977/09.02.2012

4977

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
133001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
133002 по
картата на
възстановенат
а собственост

307

Земеделска земя - имот № 133002 388.70 лв. (триста
(едно три три нула нула две), с начин осемдесет и осем лева,
на трайно ползване "Изоставена седемдесет стотинки)
нива", площ 2.620 дка (два декара и
шестстотин и двадесет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

75

1
308

2
4978/09.02.2012

3
4978

309

4979/09.02.2012

4979

310

4980/09.02.2012

4980

311

4981/09.02.2012

4981

312

4982/09.02.2012

4982

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
133003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
133004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
133005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
133007

5
Земеделска земя - имот № 133003
(едно три три нула нула три), с начин
на трайно ползване "Изоставена
нива", площ 1.242 дка (един декар и
двеста четиридесет и два квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
184.30 лв. (сто
осемдесет и четири
лева, тридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
134007 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 134007 963.60 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
(едно три четири нула нула седем), с шестдесет и три лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Друга шестдесет стотинки)
изоставена нива", площ 6.243 дка
(шест декара и двеста четиридесет и
три
квадратни
метра),
трета
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 133004 97.00 лв. (деветдесет и
(едно три три нула нула четири), с седем лева)
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 0.654 дка
(шестстотин петдесет и четири
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 133005 66.90 лв. (шестдесет и
(едно три три нула нула пет), с начин шест лева, деветдесет
на трайно ползване "Изоставена стотинки)
нива", площ 0.451 дка (четиристотин
петдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 133007
(едно три три нула нула седем), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 7.330 дка
(седем декара и триста и тридесет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1087.40 лв.
(хилядаосемдесет и
седем лева,
четиридесет стотинки)

8

9

10

11

76

1
313

2
4988/10.02.2012

3
4988

314

4989/10.02.2012

4989

315

4990/10.02.2012

4990

316

4991/10.02.2012

317

4992/10.02.2012

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Черната
могила",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
099004 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 099004
(нула девет девет нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 22.976 дка (двадесет и два
декара и деветстотин седемдесет и
шест квадратни метра), от които
20.219 дка (двадесет декара и двеста и
деветнадесет квадратни метра) шеста категория и 2.757 дка (два
декара и седемстотин петдесет и
седем квадратни метра) - трета
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 099040
Търново, общ. (нула девет девет нула четири нула), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 1.002 дка (един декар и два
местност
квадратни метра), трета категория.
"Черната
Начин на възстановяване - нови
могила",
граници.
ЕКАТТЕ
23431, имот №
099040 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 102011
Търново,
(едно нула две нула едно едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 4.861 дка (четири декара и
местност
осемстотин
шестдесет
и
един
"Студена",
квадратни метра), трета категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
23431, имот № граници.
102011

6
1430.10 лв. (хиляда
четиристотин и
тридесет лева, десет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

103.10 лв. (сто и три
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

500.20 лв. (петстотин
лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4991

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Студена",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
106002

Земеделска земя - имот № 106002
(едно нула шест нула нула две), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 13.047 дка (тринадесет декара и
четиридесет и седем квадратни
метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

739.80 лв.
Кмет на Община Свищов
(седемстотин тридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и девет лева, осемдесет
стотинки)

4992

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Студена",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
106030 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 106030 237.00 лв. (двеста
(едно нула шест нула три нула), с тридесет и седем лева)
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4.180 дка (четири декара и сто и
осемдесет квадратни метра), шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

77

1
318

2
4993/10.02.2012

3
4993

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Студена",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
107001 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 107001
(едно нула седем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 21.283 дка (двадесет и един
декара и двеста осемдесет и три
квадратни метра), от които 12.344 дка
(дванадесет
декара
и
триста
четиридесет и четири квадратни
метра) - шеста категория и 8.939 дка
(осем декара и деветстотин тридесет
и девет квадратни метра) - четвърта
категория.

6
1722.40 лв. (хиляда
седемстотин двадесет
и два, четиридесет
стотинки)

319

4994/10.02.2012

4994

Земеделска земя - имот № 107015
(едно нула седем нула едно пет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 39.132 дка (тридесет и девет
декара и сто тридесет и два квадратни
метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

2218.80 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
двеста и осемнадесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, осемдесет
стотинки)

320

4995/10.02.2012

4995

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Студена",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
107015
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Гробищата",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
108007 по
картата на
възстановенат
а собственост

321

4996/10.02.2012

4996

322

4997/10.02.2012

4997

Земеделска земя - имот № 108007
(едно нула осем нула нула седем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 24.730 дка (двадесет и четири
декара и седемстотин и тридесет
квадратни метра), от които 21.021 дка
(двадесет и един декара и двадесет и
един квадратни метра) - шеста
категория и 3.709 дка (три декара и
седемстотин и девет квадратни метра)
- четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 114002
Търново, общ. (едно едно четири нула нула две), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 11.683 дка (единадесет декара и
местност
шестстотин
осемдесет
и
три
"Балаклия", квадратни метра), шеста категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
23431, имот № граници.
114002
обл. Велико Земеделска земя - имот № 114010
Търново, общ. (едно едно четири нула едно нула), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 14.758 дка (четиринадесет
местност
декара и седемстотин петдесет и осем
"Балаклия", квадратни метра), от които 2.951 дка
ЕКАТТЕ
(два декара и деветстотин петдесет и
23431, имот № един квадратни метра) - седма
114010 по
категория, 9.593 дка (девет декара и
картата на
петстотин деветдесет и три квадратни
възстановенат метра) - шеста категория и 2.214 дка
а собственост (два декара и двеста и четиринадесет
квадратни метра) - трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1573.60 лв. (хиляда
петстотин седемдесет
и три лева, шестдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

662.40 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
шестдесет и два лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет стотинки)

1124.90 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет стотинки)

78

1
323

2
4998/10.02.2012

3
4998

324

4999/10.02.2012

4999

325

5000/10.02.2012

5000

326

5001/13.02.2012

5001

327

5002/13.02.2012

5002

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Балаклия",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
114033 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
119006
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
129008 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малък
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
120009 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
068003 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 114033
(едно едно четири нула три три), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 9.880 дка (девет декара и
осемстотин и осемдесет квадратни
метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
7
720.30 лв.
Кмет на Община Свищов
(седемстотин и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
двадесет лева, тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 119006
(едно едно девет нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 5.005 дка (пет декара и пет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

677.90 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
седемдесет и седем
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, деветдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 129008
(едно две девет нула нула осем), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 21.509 дка
(двадесет и един декара и петстотин и
девет квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

478.10 лв.
(четиристотин
седемдесет и осем
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 120009
(едно две нула нула нула девет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 21.866 дка (двадесет и един
декара и осемстотин шестдесет и
шест квадратни метра), шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1859.70 лв. (хиляда
осемстотин петдесет и
девет лева, седемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 068003
(нула шест осем нула нула три), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.049 дка (два декара и
четиридесет и девет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

277.50 лв. (двеста
седемдесет и седем
лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

79

1
328

2
5003/13.02.2012

3
5003

329

5004/13.02.2012

5004

330

5007/13.02.2012

5007

331

5008/13.02.2012

332

5009/13.02.2012

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013029 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
013014 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 013029 159.70 лв. (сто
(нула едно три нула две девет), с петдесет и девет лева,
начин на трайно ползване "Лозе", седемдесет стотинки)
площ 1.690 дка (един декар и
шестстотин и деветдесет квадратни
метра), седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 013014
(нула едно три нула едно четири), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.671 дка (един декар и
шестстотин седемдесет и един
квадратни метра), от които 1.587 дка
(един декар и петстотин осемдесет и
седем квадратни метра) - седма
категория и 0.084 дка (осемдесет и
четири квадратин метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 018006
Търново, общ. (нула едно осем нула нула шест), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Лозе",
Драгомирово, площ 0.958 дка (деветстотин петдесет
местност
и осем квадратни метра), шеста
"Калтака",
категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
23431, имот № граници.
018006

170.60 лв. (сто и
седемдесет лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

147.90 лв. (сто
четиридесет и седем
лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5008

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
023008

Земеделска земя - имот № 023008
(нула две три нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 12.920 дка (дванадесет декара и
деветстотин и двадесет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1749.90 лв. (хиляда
седемстотин
четиридесет и девет
лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5009

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
024008 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 024008
(нула две четири нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 79.489 дка (седемдесет и девет
декара и четиристотин осемдесет и
девет квадратни метра), от които
61.330 дка (шестдесет и един декара и
триста и тридесет квадратни метра) седма категория и 18.159 дка
(осемнадесет декара и сто петдесет и
девет квадратни метра) - шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

4310.50 лв. (четири
хиляди триста и десет
лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

80

1
333

2
5010/13.02.2012

3
5010

334

5011/14.02.2012

5011

335

5012/14.02.2012

5012

336

5013/14.02.2012

5013

337

5014/14.02.2012

5014

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
025006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
026005 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 025006
(нула две пет нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 57.564 дка (петдесет и седем
декара и петстотин шестдесет и
четири квадратни метра), седма
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
7
2734.30 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
седемстотин тридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и четири лева,
тридесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 026005
(нула две шест нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 11.984 дка (единадесет декара и
деветстотин осемдесет и четири
квадратни метра), от които 7.909 дка
(седем декара и деветстотин и девет
квадратни метра) - седма категория и
4.075 дка (четири декара и седемдесет
и пет квадратни метра) - шеста
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 028003
Търново, общ. (нула две осем нула нула три), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Драгомирово, площ 6.196 дка (шест декара и сто
местност
деветдесет и шест квадратни метра),
"Калтака",
шеста категория.
ЕКАТТЕ
Начин на възстановяване - нови
23431, имот № граници.
028003

689.30 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
осемдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
тридесет стотинки)

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
029007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Божурлука",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
035005 по
картата на
възстановенат
а собственост

527.00 лв. (петстотин
двадесет и седем лева)

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 029007 176.00 лв. (сто
(нула две девет нула нула седем), с седемдесет и шест
начин
на
трайно
ползване лева)
"Изоставена нива", площ 2.816 дка
(два декара и осемстотин и
шестнадесет квадратни метра), седма
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 035005
(нула три пет нула нула пет), с начин
на трайно ползване "Нива", площ
5.303 дка (пет декара и триста и три
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

718.30 лв.
(седемстотин и
осемнадесет лева,
тридесет стотинки)

8

81

1
338

2
5015/14.02.2012

3
5015

339

5016/14.02.2012

5016

340

5017/14.02.2012

5017

341

5018/15.02.2012

5018

342

5019/15.02.2012

5019

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Топрака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
040003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Топрака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
040039 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Топрака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
041022 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Бежането",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
042030 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Бежането",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
047001 по
КВС

5
Земеделска земя - имот № 040003
(нула четири нула нула нула три), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 18.769 дка
(осемнадесет декара и седемстотин
шестдесет и девет квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
7
1596.30 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
петстотин деветдесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест лева, тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 040039
(нула четири нула нула три девет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 5.034 дка (пет декара и тридесет
и четири квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

584.40 лв. (петстотин
осемдесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 041022 329.10 лв. (триста
(нула четири едно нула две две), с двадесет и девет лева,
начин на трайно ползване "Нива", десет стотинки)
площ 2.835 дка (два декара и
осемстотин тридесет и пет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 042030
(нула четири две нула три нула), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 5.937 дка (пет декара и
деветстотин тридесет и седем
квадратни метра), трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

785.50 лв.
(седемстотин
осемдесет и пет лева,
петдесет стотинки)

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 047001 952.80 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
(нула четири седем нула нула едно), с етдесет и два лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", осемдесет стотинки)
площ 6.173 дка (шест декара и сто
седемдесет и три квадратни метра),
трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
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1
343

2
5020/15.02.2012

3
5020

344

5021/15.02.2012

5021

345

5022/15.02.2012

5022

346

5023/15.02.2012

5023

347

5024/15.02.2012

5024

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ливадите",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
048010 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
057001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066003 по
КВС

5
6
7
Земеделска земя - имот № 048010 2040.20 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
(нула четири осем нула едно нула), с и четиридесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Ливада", двадесет стотинки)
площ 26.987 дка (двадесет и шест
декара и деветстотин осемдесет и
седем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 057001
(нула пет седем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 18.771 дка (осемнадесет декара
и седемстотин седемдесет и един
квадратни метра), трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

3173.20 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
сто седемдесет и три
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, двадесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 066001
(нула шест шест нула нула едно), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 9.840 дка
(девет декара и осемстотин и
четиридесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

1459.80 лв. (хиляда
четиристотин петдесет
и девет лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066002
(нула шест шест нула нула две), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 3.271 дка
(три декара и двеста седемдесет и
един квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

485.30 лв.
(четиристотин
осемдесет и пет лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066003 33.50 лв. (тридесет и
(нула шест шест нула нула три), с три лева, петдесет
начин
на
трайно
ползване стотинки)
"Изоставена нива", площ 0.226 дка
(двеста двадесет и шест квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

83

1
348

2
5025/15.02.2012

3
5025

349

5026/15.02.2012

5026

350

5027/15.02.2012

5027

351

5028/15.02.2012

5028

352

5029/15.02.2012

5029

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066009 по
КВС

5
Земеделска земя - имот № 066004
(нула шест шест нула нула четири), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 3.270 дка
(три декара и двеста и седемдесет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
7
442.90 лв.
Кмет на Община Свищов
(четиристотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и два лева,
деветдесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 066005
(нула шест шест нула нула пет), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 3.304 дка
(три декара и триста и четири
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

447.50 лв.
(четиристотин
четиридесет и седем
лева,
петдесетстотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066006 370.70 лв. (триста и
(нула шест шест нула нула шест), с седемдесет лева,
начин
на
трайно
ползване седемдесет стотинки)
"Изоставена нива", площ 2.737 дка
(два
декара
и
седемстотин
седемстотин тридесет и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066007
(нула шест шест нула нула седем), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 2.120 дка
(два декара и сто и двадесет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

287.20 лв. (двеста
осемдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066009
(нула шест шест нула нула девет), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 2.213 дка
(два декара и двеста и тринадесет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

299.80 лв. (двеста
деветдесет и девете
лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
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2
5030/16.02.2012

3
5030

354

5031/16.02.2012

5031

355

5032/16.02.2012

5032

356

5033/16.02.2012

5033

357

5034/16.02.2012

5034

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066010 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066011 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066012 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066013 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066014 по
КВС

5
6
7
Земеделска земя - имот № 066010 673.30 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула шест шест нула едно нула), с седемдесет и три лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин
на
трайно
ползване тридесет стотинки)
"Изоставена нива", площ 4.971 дка
(четири
декара
и
деветстотин
седемдесет и един квадратни метра),
четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 066011
(нула шест шест нула едно едно), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 2.026 дка
(два декара и двадесет и шест
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

274.40 лв. (двеста
сеемдесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066012 296.20 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(нула шест шест нула едно две), с деветдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин
на
трайно
ползване двадесет стотинки)
"Изоставена нива", площ 2.187 дка
(два декара и сто осемдесет и седем
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 066013 273.10 лв. (двеста
(нула шест шест нула едно три), с седемдесет и три лева,
начин
на
трайно
ползване десет стотинки)
"Изоставена нива", площ 2.016 дка
(два декара и шестнадесет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066014 513.10 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
(нула шест шест нула едно четири), с тринадесет лева, десет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин
на
трайно
ползване стотинки)
"Изоставена нива", площ 3.788 дка
(три декара и седемстотин осемдесет
и осем квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
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2
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3
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5036/16.02.2012

5036
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5037/16.02.2012

5037
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5038/16.02.2012
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4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066015 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
066016 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
067006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
067009 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност "В
село",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
068002 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 066015
(нула шест шест нула едно пет), с
начин
на
трайно
ползване
"Изоставена нива", площ 31.031 дка
(тридесет и един декара и тридесет и
един квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
4603.40 лв. (четири
хиляди шестстотин и
три лева, четиридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 066016
(нула шест шест нула едно шест), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 18.812 дка (осемнадесет декара
и осемстотин и дванадесет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

2548.10 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
петстотин четиридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и осем лева, десет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 067006 229.60 лв. (двеста
(нула шест седем нула нула шест), с двадесет и девет лева,
начин на трайно ползване "Нива", шестдесет стотинки)
площ 1.695 дка (един декар и
шестстотин
деветдесет
и
пет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 067009 381.60 лв. (триста
(нула шест седем нула нула девет), с осемдесет и един лева,
начин на трайно ползване "Нива", шестдесет стотинки)
площ 2.572 дка (два декара и
петстотин седемдесет и два квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 068002 274.00 лв. (двеста
(нула шест осем нула нула две), с седемдесет и четири
начин на трайно ползване "Нива", лева)
площ 2.023 дка (два декара и двадесет
и три квадратни метра), четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

86

1
363

2
5040/16.02.2012

3
5040

364

5041/17.02.2012

5041

365

5042/17.02.2012

5042

366

5043/17.02.2012

5043

367

5044/17.02.2012

5044

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012033 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
005003

5
Земеделска земя - имот № 012033
(нула едно две нула три три), с начин
на трайно ползване "Лозе", площ
1.081 дка (един декар и осемдесет и
един квадратни метра), от които 0.941
дка (деветстотин четиридесет и един
квадратни метра) - шеста категория и
0.140 дка (сто и четиридесет
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 005003
(нула нула пет нула нула три), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.071 дка (един декар и
седемдесет и един квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
179.60 лв. (сто
седемдесет и девет
лева, шестдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

165.30 лв. (сто
шестсдесет и пет лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
005007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
005008 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Пазарджика",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
007029 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 005007 403.80 лв. (четиристин
(нула нула пет нула нула седем), с и три лева, осемдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 2.612 дка (два декара и
шестстотин и дванадесет квадратни
метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 005008
(нула нула пет нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.139 дка (един декар и сто
тридесет и девет квадратни метра), от
които 1.037 дка (един декар и
тридесет и седем квадратни метра) шеста категория и 0.102 дка (сто и
два квадратни метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 007029
(нула нула седем нула две девет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4.465 дка (четири декара и
четиристотин шестдесет и пет
квадратни метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

185.20 лв. (сто
осемдесет и пет лева,
двадесет стотинки)

8

9

10

11

604.80 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
и четири лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемдесет стотинки)

87

1
368

2
5045/17.02.2012

3
5045

369

5046/17.02.2012

5046

370

5047/17.02.2012

5047

371

5048/17.02.2012

5048

372

5049/17.02.2012

5049

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Пазарджика",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
008015 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
009002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Пазарджика",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
010005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Пазарджика",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
010012 по
КВС
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
011001 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 008015
(нула нула осем нула едно пет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 6.412 дка (шест декара и
четиристотин и дванадесет квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
744.40 лв.
(седемстотин
четиридесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 009002 538.50 лв. (петстотин
(нула нула девет нула нула две), с тридесет и осем лева,
начин на трайно ползване "Нива", петдесет стотинки)
площ 10.254 дка (десет декара и
двеста петдесет и четири квадратни
метра), седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 010005
(нула едно нула нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 9.002 дка (девет декара и два
квадратни метра), от които 1.530 дка
(един декар и петстотин и тридесет
квадартани метра) - седма категория
и 7.472 дка (седем декара и
четиристотин седемдесет и два
квадратни метра) - шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 010012
(нула едно нула нула едно две), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4.298 дка (четири декара и
двеста деветдесет и осем квадратни
метра), четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

8

9

10

11

613.60 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
и тринадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шестдесет стотинки)

582.20 лв. (петстотин
осемдесет и два лева,
двадесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 011001 80.20 лв. (осемдесет
(нула едно едно нула нула едно), с лева, двадесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ
0.849
дка
(осемстотин
четиридесет и девет квадратни
метра), седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

88

1
373

2
5050/17.02.2012

3
5050

374

5051/17.02.2012

5051

375

5052/17.02.2012

5052

376

5053/17.02.2012

5053

377

5054/17.02.2012

5054

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
011003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
011006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
011008 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012003

5
6
Земеделска земя - имот № 011003 93.30 лв. (деветдесет и
(нула едно едно нула нула три), с три лева, тридесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ
0.987
дка
(деветстотин
осемдесет и седем квадратни метра),
седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 011006 98.50 лв. (деветдесет и
(нула едно едно нула нула шест), с осем лева, петдесет
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 1.042 дка (един декар и
четиридесет и два квадратни метра),
седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 011008 281.30 лв. (двеста
(нула едно едно нула нула осем), с осемдесет и един лева,
начин на трайно ползване "Лозе", тридесет стотинси)
площ 1.145 дка (един декар и сто
четиридесет и пет квадратни метра),
седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 012002 66.00 лв. (шестдесет и
(нула едно две нула нула две), с шест лева)
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.698
дка
(шестстотин
деветдесет и осем квадратни метра),
седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 012003 77.70 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(нула едно две нула нула три), с седем лева, седемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.822 дка (осемстотин двадесет
и два квадратни метра), седма
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

89

1
378

2
5055/17.02.2012

3
5055

379

5056/17.02.2012

5056

380

5057/17.02.2012

5057

381

5058/17.02.2012

5058

382

5059/17.02.2012

5059

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012008 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012015 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012017 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012023 по
КВС

5
6
7
Земеделска земя - имот № 012005 88.30 лв. (осемедесет и Кмет на Община Свищов
(нула едно две нула нула пет), с осем лева, тридесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", стотинки)
площ 0.934 дка (деветстотин тридесет
и четири квадратни метра), седма
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

Земеделска земя - имот № 012008
(нула едно две нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 6.790 дка (шест декара и
седемстотин и деветдесет квадратни
метра), седма категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

641.70 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
четиридесет и един
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, седемдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 012015
(нула едно две нула едно пет), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.952 дка (деветстотин петдесет
и два квадратни метра), от които
0.838 дка (осемстотин тридесет и
осем квадратни метра) - седма
категория и 0.114 дка (сто и
четиринадесет квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 012017
(нула едно две нула едно седем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 1.088 дка (един декар и
осемдесет и осем квадратни метра),
от които 0.946 дка (деветстотин
четиридесет и шест квадратни метра)
- седма категория и 0.142 дка (сто
четиридесет и два квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 012023
(нула едно две нула две три), с начин
на трайно ползване "Лозе", площ
0.937 дка (деветстотин тридесет и
седем квадратни метра), седма
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

107.20 лв. (сто и седем
лева, двадесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

124.30 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
тридесет стотинки)

88.50 лв. (осемдесет и
осем лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

90

1
383

2
5060/17.02.2012

3
5060

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012025 по
КВС

384

5061/17.02.2012

5061

385

5062/17.02.2012

5062

386

5063/17.02.2012

5063

387

5064/17.02.2012

5064

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012028 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
012032 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014040 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014041 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 012025
(нула едно две нула две пет), с начин
на трайно ползване "Лозе", площ
0.891 дка (осемстотин деветдесет и
един квадратни метра), от които 0.686
дка (шестстотин осемдесет и шест
квадратни метра) - шеста категория и
0.205 дка (двеста и пет квадратни
метра) - четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 012028
(нула едно две нула две осем), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.864
дка
(осемстотин
шестдесет и четири квадратни метра),
от които 0.699 дка (шестстотин
деветдесет и девет квадратни метра) шеста категория и 0.165 дка (сто
шестдесет и пет квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 012032
(нула едно две нула три две), с начин
на трайно ползване "Лозе", площ
1.044 дка (един декар и четиридесет и
четири квадратни метра), от които
0.877 дка (осемстотин седемдесет и
седем квадратни метра) - шеста
категория и 0.167 дка (сто шестдесет
и седем квадратни метра) - четвълта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 014040
(нула едно четири нула четири нула),
с начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.845
дка
(осемстотин
четиридесет и пет квадратни метра),
от които 0.270 дка (двеста и
седемдесет квадратни метра) - седма
категория и 0.575 дка (петстотин
седемдесет и пет квадратни метра) четвърта категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.
Земеделска земя - имот № 014041
(нула едно четири нула четири едно),
с начин на трайно ползване "Лозе",
площ
0.965
дка
(деветстотин
шестдесет и пет квадратни метра), от
които 0.318 дка (триста и осемнадесет
квадратни метра) - седма категория и
0.647 дка (шестстотин четиридесет и
седем квадратни метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
156.30 лв. (сто
петдесет и шест лева,
тридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

148.40 лв. (сто
четиридесет и осем
лева, четиридесет
стотоинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

176.40 лв. (сто
седемдесет и шест
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

166.80 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
шестдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемдесет стотинки)

189.10 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
осемдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

91

1
388

2
5065/17.02.2012

3
5065

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
014043 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
7
Земеделска земя - имот № 014043 657.50 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула едно четири нула четири три), с петдесет и седем лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Лозе", петдесет стотинки)
площ 3.464 дка (три декара и
четиристотин шестдесет и четири
квадратни метра), от които 1.281 дка
(един декар и двеста осемдесет и един
квадратни метра) - седма категория и
2.183 дка (два декара и сто осемдесет
и три квадратни метра) - четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

389

5066/17.02.2012

5066

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
015002 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 015002
(нула едно пет нула нула две), с
начин на трайно ползване "Лозе",
площ 0.910 дка (деветстотин и десет
квадратни метра), от които 0.527 дка
(петстотин
двадесет
и
седем
квадратни метра) - седма категория и
0.383 дка (триста осемдесет и три
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

143.90 лв. (сто
четиридесет и три
лева, деветдесет
стотинки)

390

5067/28.02.2012

5067

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Стрелбището
", ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.650.9

Имот с идентификатор 65766.605.9
(шест пет седем шест шест точка
шест нула пет точка девет), с начин
на трайно ползване "Друг вид
дървопроизводителна гора", площ
13215 кв.м. (тринадесет хиляди
двеста и петнадесет квадратни метра),
четвърта категория.

2525.40 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
петстотин двадесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
пет лева, четиридесет
стотинки)

391

5068/28.02.2012

5068

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Стрелбището
", ЕКАТТЕ
65766,
поземлен имот
с
идентификато
р 65766.650.12

Имот с идентификатор 65766.605.12
(шест пет седем шест шест точка
шест нула пет точка едно две) по
кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК, с
начин на трайно ползване "Друг вид
дървопроизводителна гора", площ
33642 кв.м. (тридесет и три хиляди и
шестстотин четиридесет и два
квадратни метра), четвърта категория.

6923.50 лв. (шест
хиляди деветстотин
двадесет и три лева,
петдесет стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
392

2
5069/05.03.2012

3
5069

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Рила" 42,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.702.163
по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри
одобрени със
Заповед № РД1810/12.02.2009
г. на АГКК гр.
София

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия на гр. Свищов, с
идентификатор 65766.702.163 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка едно шест три) с
площ 267 кв.м. (двеста шестдесет и
седем квадратни метра) съгласно
кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, а по ПУП-ПРЗ одобрен с
Решение № 348/30.10. 2008 г. на ОбС
Свищов,
предназначение
на
територията- урбанизирана, начин на
трайно ползване - За автогараж, стар
идентификатор 65766.702.4566 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири пет шест
шест), имжто представлява УПИ І4566 (първи-четири хиляди петстотин
шестдесет и шест) кв. 161 (сто
шестдесет и едно), целият с площ 267
кв. м. (двеста шестдесет и седем
квадратни метра), отреден за гаражи.

6
7
2296.20 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
двеста деветдесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест лева, двадесет
стотинки)

393

5070/07.03.2012

5070

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Рила" 12Г,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.702.164
по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри
одобрени със
Заповед № РД1810/12.02.2009
г. на АГКК гр.
София

Недвижим имот в урбанизирана
територия на гр. Свищов, с
идентификатор 65766.702.164 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка едно шест четири), с
площ 766 кв.м. (седемстототин
шестдесет и шест квадратни метра), с
начин на трайно ползване - За друг
обществен обект, комплекс, стар
идентификатор 65766.702.4566 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири пет шест
шест), номер по предходен план УПИ
ІІ (втори) кв. 161 (сто шестдесет и
едно) съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК гр. София изменени със
Заповед № КД-14-04-54/27.01.2012 г.
на Началник на СГКК - Велико
Търново, а по ПУП-ПРЗ одобрен с
Решение № 348/30.10. 2008 г. на ОбС
- Свищов имота представлява УПИ ІІ4566 (втори-четири хиляди петстотин
шестдесет и шест) кв. 161 (сто
шестдесет и едно), целият с площ 766
кв. м. (седемстотин шестдесет и шест
квадратни метра), отреден за СОП
(смесено обществено обслужване).

6587.60 лв. (шест
хиляди петстотин
осемдесет и седем
лева, шестдесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

93

1
394

2
5071/07.03.2012

3
5071

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Плевенско
шосе" 5Б,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.701.26
по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри
одобрени със
Заповед № РД1810/12.02.2009
г. на АГКК гр.
София

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия на гр. Свищов, с
идентификатор 65766.701.26 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула едно точка две шест) с площ
1440 кв.м. (хиляда четиристотин и
четиридесет квадратни метра), с
начин на трайно ползване Обществен селищен парк, градина,
стар идентификатор 65766.701.90,
65766.701,4139 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка
четири пет шест шест), номер по
предходен план 5010090 съгласно
кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София изменени със Заповед № КД14-04-63/03.02.2012 г. на Началник на
СГКК - Велико Търново, и жилищен
блок № 3 - сграда, едноетажна,
масивна, монолитна, строена 1966 г.,
без сутерен, от три едностайни
жилища
представляващи:
1.Самостоятелен
обект
с
идентификатор
65766.701.26.1
в
сградата със ЗП - 48 кв.м., състоящ се
от кухня, бокс с трапезария, спалня,
коридор и сервизно помещение и
припадащите се 7.36 % от общите
части на сградата и от правото на

6
17734.90 лв.
(седемнадесет хиляди
седемстотин тридесет
и четири лева,
деветдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

395

5074/07.03.2012

5074

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Цанко
Церковски"
22В, ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.702.213
9 по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри
одобрени със
Заповед № РД1810/12.02.2009
г. на АГКК гр.
София

72/992 ид.ч. (седемдесет и две от
деветстотин деветдесет и две идеални
части)
от
дворно
място
представляващо недвижим имот в
урбанизирана територия на гр.
Свищов,
с
идентификатор
65766.702.2139 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка две
едно три девет) с площ 992 кв.м.
(деветстотин деветдесет и два
квадратни метра), с начин на трайно
ползване - Ниско застрояване (до
10м), по кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК гр. София, а по ПУП-ПРЗ
одобрен с Решение № 348/30.10. 2008
г. на ОбС - Свищов имота
представлява УПИ VІ-2136 (шести две хиляди сто тридесет и шест) кв.
46 (четиридесет и шест), целият с
площ 919 кв. м. (деветстотин и
деветнадесет
квадратни
метра),
отреден за обществено обслужване.

1555.20 лв. (хиляда
петстотин петдесет и
пет лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

94

1
396

2
5075/12.03.2012

3
5075

397

5076/12.03.2012

5076

398

5078/19.03.2012

5078

399

5079/21.03.2012

5079

400

5080/22.03.2012

5080

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
ЕКАТТЕ
00285, кв. 38,
парцел ІХ
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
ЕКАТТЕ
16393, УПИ ІІ
кв. 12
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Срещу село",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
029072
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"33
Свищовски
полк" 97А,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.704.8
и СОС
65766.704.8.1
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Плевенско
шосе" 5Б,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.701.26
по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри
одобрени със
Заповед № РД1810/12.02.2009
г. на АГКК гр.
София

5
Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия
на
с.
Александрово,
представляващ
застроен
урегулиран
поземлен имот УПИ ІХ (девет), кв. 38
(тридесет и осем), с площ 1100 кв.м.
(хиляда и сто квадратни метра).
Сграда
(техническа
работилница),
едноетажна,
масивна
със
стоманенобетонна конструкция, строена
1983 г., състояща се от шест стаи,
коридор, сервизни помещения и гараж със
ЗП - 546,26 кв.м. (петстотин четиридесет
и шест квадратни метра, двадесет и шест
квадратни сантиметра).

6
1837.40 лв. (хиляда
осемстотин тридесет и
седем лева,
четиридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5 474,50 лв. (пет
хиляди четиристотин
седемдесет и четири
лева, петдесет
стотинки)

Кметство
с.
Горна
Студена - Решение №
646,
Протокол
№
41/21.05.2002
г.
на
Обшщински
съвет
Свищов

Земеделска земя - имот № 029072 (нула 516.10 лв. (петстотин и
две девет нула седем две), с начин на шестнадесет лева,
трайно ползване "Трайни насаждения", десет стотинки)
площ 3.334 дка (три декара и триста
тридесет и четири квадратни метра),
шеста категория.
Начин на възстановяване - нови граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищо

Сграда с идентификатор 65766.704.8.1 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
четири точка осем точка едно), състояща се
от 8 (осем) помещения, разположена в ПИ с
идентификатор 65766.704.8 (шест пет седем
шест шест точка седем нула четири точка
осем), с площ 425 кв.м. (четиристотин
двадесет и пет квадратни метра) по
кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК, с начин на трайно
ползване "За друг вид производствен,
складов обект", номер по предходен план
5014448, квартал 101 (сто и едно), парцел ІV
(четвърти).

127082.00 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
двадесет и седем
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
хиляди осемдесет и два
лева)

жилищен блок № 3 - сграда, едноетажна,
масивна, монолитна, строена 1966 г., без
сутерен, от три едностайни жилища
представляващи: 1.Самостоятелен обект с
идентификатор 65766.701.26.1 в сградата
със ЗП - 48 кв.м., състоящ се от кухня, бокс
с трапезария, спалня, коридор и сервизно
помещение и припадащите се 7.36 % от
общите части на сградата и от правото на
строеж.
2.Самостоятелен
обект
с
идентификатор 65766.701.26.2 в сградата
със ЗП - 48 кв.м., състоящ се от кухня, бокс
с трапезария, спалня, коридор и сервизно
помещение и припадащите се 7.36 % от
общите части на сградата и от правото на
строеж.
3.Самостоятелен
обект
с
идентификатор 65766.701.26.3 в сградата
със ЗП - 48 кв.м., състоящ се от кухня, бокс
с трапезария, спалня, коридор и сервизно
помещение и припадащите се 7.36 % от
общите части на сградата и от правото на
строеж. по ПУП-ПРЗ одобрен с Решение №
348/30.10. 2008 г. на ОбС - Свищов имота
представлява УПИ ХІІ (дванадесет) кв. 8
(осем), целият с площ 1437 кв. м. (
квадратни метра

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

95

1
401

2
5082/26.03.2012

3
5082

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Срещу село",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
029065 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 029065
(нула две девет нула шест пет), с
начин на трайно ползване "Трайни
насаждения", площ 2.360 дка (два
декара и триста и шестдесет
квадратни метра), трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

6
7
745.60 лв.
Кмет на Община Свищов
(седемстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и пет лева,
шестдесет стотинки)

402

5083/26.03.2012

5083

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Срещу село",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
029064 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 029064
(нула две девет нула шест четири), с
начин на трайно ползване "Трайни
насаждения", площ 2.726 дка (два
декара и седемстотин двадесет и шест
квадратни метра), трета категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

420.80 лв.
(четиристотин и
двадесет лева,
осемдесет стотинки)

403

5084/26.03.2012

5084

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Дюзлюка",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
029070 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 029070 480.00 лв.
(нула две девет нула седем нула), с (четиристотин и
начин на трайно ползване "Трайни осемдесет лева)
насаждения", площ 3.111 дка (три
декара и сто и единадесет квадратни
метра), шеста категория.
Начин на възстановяване - нови
граници.

404

5085/24.04.2012

5085

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Плевенско
шосе" 5Б,
ЕКАТТЕ
65766, СОС
65766.701.26.1
.2 по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри
одобрени със
Заповед № РД1810/12.02.2009
г. на АГКК гр.
София

Самостоятелен
обект
с 3003.70 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
идентификатор
65766.701.26.1.2 и три лева, седемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
(шест пет седем шест шест точка стотинки)
седем нула едно точка две шест точка
едно точка две) в сграда със ЗП - 48
кв.м. (четиридесет и осем квадратни
метра), състоящ се от кухня, бокс с
трапезария, спалня, коридор и
сервизно помещение и припадащите
се 7.36 % от общите части на сградата
и
от
правото
на
строеж,
представляващ апартамент № 1
(едно) - запад, намиращ се в блок № 3
(три), масивен, едноетажен, строен
1966 г.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

96

1
405

2
5086/24.04.2012

3
5086

406

5087/09.05.2012

5087

407

5088/16.05.2012

5088

408

5089/16.05.2012

5089

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Плевенско
шосе" 5Б,
ЕКАТТЕ
65766, СОС
65766.701.26.1
.3 по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри
одобрени със
Заповед № РД1810/12.02.2009
г. на АГКК гр.
София
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Червена,
местност
"Караман
дол", ЕКАТТЕ
80457, имот №
109001 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
7
Самостоятелен
обект
с 3003.70 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
идентификатор
65766.701.26.1.3 и три лева, седемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
(шест пет седем шест шест точка стотинки)
седем нула едно точка две шест точка
едно точка три) в сграда със ЗП - 48
кв.м. (четиридесет и осем квадратни
метра), състоящ се от кухня, бокс с
трапезария, спалня, коридор и
сервизно помещение и припадащите
се 7.36 % от общите части на сградата
и
от
правото
на
строеж,
представляващ апартамент № 3 (три)
- запад, намиращ се в блок № 3 (три),
масивен, едноетажен, строен 1966 г.

Земеделска земя - имот № 109001 233.80 лв. (двеста
(едно нула девет нула нула едно), с тридесет и три лева,
начин на трайно ползване "Гора в осемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 18.559 дка
(осемнадесет декара и петстотин
петдесет и девет квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 207/е, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Червена,
местност
"Барата",
ЕКАТТЕ
80457, имот №
106001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Червена,
местност
"Караман
дол", ЕКАТТЕ
80457, имот №
110001 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 106001 85.90 лв. (осемдесет и
(едно нула шест нула нула едно), с пет лева, деветдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 5.336 дка
(пет декара и триста тридесет и шест
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 207/д, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 110001
(едно едно нула нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 95.498 дка
(деветдесет
и
пет
декара
и
четиристотин деветдесет и осем
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 207/ж, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1537.50 лв. (хиляда
петстотин тридесет и
седем лева, петдесет
стотинки)

8

9

10

11

97

1
409

2
5090/16.05.2012

3
5090

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Червена,
местност
"Крайния
ялак",
ЕКАТТЕ
80457, имот №
100019 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 100019
(едно нула нула нула едно девет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 37.086 дка
(тридесет и седем декара и осемдесет
и шест квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 207/а1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
467.30 лв.
(четиристотин
шестдесет и седем
лева, тридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

410

5091/17.05.2012

5091

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Червена,
местност
"Крайния
ялак",
ЕКАТТЕ
80457, имот №
100023 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 100023 140.90 лв. (сто и
(едно нула нула нула две три), с четиридесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в деветдесет стотинки)
земеделски земи", площ 11.180 дка
(единадесет декара и сто и осемдесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 207/а1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

411

5092/17.05.2012

5092

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Червена,
местност
"Крайния
ялак",
ЕКАТТЕ
80457, имот №
100011 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 100011 227.30 лв. (двеста
(едно нула нула нула едно едно), с двадесет и седем лева,
начин на трайно ползване "Гора в тридесет стотинки)
земеделски земи", площ 18.042 дка
(осемнадесет декара и четиридесет и
два
квадратни
метра),
десета
категория, отдел/подотдел - 207/а1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

412

5093/17.05.2012

5093

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Червена,
местност
"Крайния
ялак",
ЕКАТТЕ
80457, имот №
100010 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 100010 16.50 лв. (шестнадесет
(едно нула нула нула едно нула), с лева, петдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 1.312 дка
(един декар и триста и дванадесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 207/а1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

98

1
413

2
5094/17.05.2012

3
5094

414

5095/17.05.2012

5095

415

5096/17.05.2012

5096

416

5097/18.05.2012

5097

417

5098/18.05.2012

5098

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Рахлето",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
121001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Рахлето",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
121002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Рахлето",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
121003 по
картата на
възстановенат
а сбственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Рахлето",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
121004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Рахлето",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
121005 по
КВС

5
6
Земеделска земя - имот № 121001 68.00 лв. (шестдесет и
(едно две едно нула нула едно), с осем лева)
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 5.114 дка
(пет декара и сто и четиринадесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 209/з, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121002 62.00 лв. (шестдесет и
(едно две едно нула нула две), с два лева)
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 4.661 дка
(четири
декара
и
шестстотин
шестдесет и един квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 209/и, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 121003 91.40 лв. (деветдесет и Кмет на Община Свищов
(едно две едно нула нула три), с един лева, четиридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 6.870 дка
(шест декара и осемстотин и
седемдесет квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 209/л,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 121004 127.70 лв. (сто
(едно две едно нула нула четири), с двадесет и седем лева,
начин на трайно ползване "Гора в седемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 9.605 дка
(девет декара и шестстотин и пет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 209/п, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121005 61.10 лв. (шестдесет и
(едно две едно нула нула пет), с един лева, десет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 4.594 дка
(пет декара и петстотин деветдесет и
четири квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 209/о,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

99

1
418

2
5099/18.05.2012

3
5099

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Рахлето",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
121006 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 121006 59.60 лв. (петдесет и
(едно две едно нула нула шест), с девет лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 4.479 дка
(четири декара и четиристотин
седемдесет и девет квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 209/н, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

419

5100/18.05.2012

5100

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Рахлето",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
121008 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 121008 115.70 лв. (сто и
(едно две едно нула нула осем), с петнадесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в седемдесет стотинки(
земеделски земи", площ 8.703 дка
(осем декара и седемстотин и три
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 209/у, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

420

5101/18.05.2012

5101

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Гаргалъка",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
123002 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 123002 42.40 лв. (четиридесет Кмет на Община Свищов
(едно две три нула нула две), с начин и два лева, четиридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 3.363 дка
(три декара и триста шестдесет и три
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 211/р1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

421

5102/18.05.2012

5102

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Гаргалъка",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
123003 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 123003 118.70 лв. (сто и
(едно две три нула нула три), с начин осемнадесет лева,
на трайно ползване "Гора в седемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 8.476 дка
(осем
декара
и
четиристотин
седемдесет и шест квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 211/с1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

100

1
422

2
5103/18.05.2012

3
5103

423

5104/18.05.2012

5104

424

5105/18.05.2012

5105

425

5106/18.05.2012

5106

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Гаргалъка",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
123011 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 123011
(едно две три нула едно едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 117.506 дка
(сто и седемнадесет декара и
петстотин и шест квадратни метра),
десета категория, от които 20.059 дка
(двадесет декара и петдесет и девет
квадратни метра), отдел/подотдел 211/щ, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора, 2.969
дка (два декара и деветстотин
шестдесет и девет квадратни метра),
отдел/подотдел 211/з1, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора, 94.478 дка (деветдесет и четири
декара и четиристотин седемдесет и
осем
квадратни
метра),
отдел/подотдел 211/ь1, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 124022
Търново, общ. (едно две четири нула две две), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Царевец,
земеделски земи", площ 68.918 дка
местност
(шестдесет и осем декара и
"Кованлъка", деветстотин и осемнадесет квадратни
ЕКАТТЕ
метра),
десета
категория,
78121, имот № отдел/подотдел - 211/Ь3, вид на
124022
горите или вид на подотдела широколистна гора.

6
1727.30 лв. (хиляда
седемстотин двадесет
и седем лева, тридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

868.40 лв. (осемстотин
шестдесет и осем лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Гаргалъка",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
124023

465.30 лв.
(четиристотин
шестдесет и пет лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 124023
(едно две четири нула две три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 41.547 дка
(четиридесет и един декара и
петстотин четиридесет и седем
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 211/ц, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 125010
Търново, общ. (едно две пет нула едно нула), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Царевец,
земеделски земи", площ 46.678 дка
местност
(четиридесет и шест декара и
"Ходжов
шестстотин седемдесет и осем
орман",
квадратни метра), десета категория,
ЕКАТТЕ
от които 13.317 дка (тринадесет
78121, имот № декара и триста и седемнадесет
125010 по
квадратни метра), отдел/подотдел картата на
214/м, вид на горите или вид на
възстановенат подотдела - широколистна гора и
а собственост 33.362 дка (тридесет и три декара и
триста шестдесет и два квадратни
метра), отдел/подотдел - 214/н, вид на
горите или вид на подотдела иглолистна гора.

8

9

10

11

686.10 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
осемдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

101

1
426

2
5107/18.05.2012

3
5107

427

5108/21.05.2012

5108

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Горчивка",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
127021

5
6
Земеделска земя - имот № 127021 392.60 лв. (триста
(едно две седем нула две едно), с деветдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Гора в шестдесет стотинки)
земеделски земи", площ 31.161 дка
(тридесет и един декара и сто
шестдесет и един квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 103/ь1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 127038 (едно 291.50 лв. (двеста
Търново, общ. две седем нула три осем), с начин на деветдесет и един лева,
трайно ползване "Гора в земеделски петдесет стотинки)
Свищов, с.
земи", площ 23.132 дка (двадесет и три
Царевец,
декара и сто тридесет и два квадратни
местност
метра), десета категория, от които 5.808
"Горчивка", дка (пет декара и осемстотин и осем
ЕКАТТЕ
квадратни метра) отдел/подотдел - 214/г,
78121, имот № вид на горите или вид на подотдела 127038 по
широколистна гора, 3.424 дка (три декара
и четиристотин двадесет и четири
картата на
възстановенат квадратни метра) отдел/подотдел - 214/д,
а собственост вид на горите или вид на подотдела -

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

широколистна гора и 13.900 дка
(тринадесет
декара
и
деветстотин
квадратни метра) отдел/подотдел - 214/е,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.

428

5109/21.05.2012

5109

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Бишов
орман",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
000269

429

5110/21.05.2012

5110

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Биволарката",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
400004 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 000269
(нула нула нула две шест девет), с
начин
на
трайно
ползване
"Широколистна гора", площ 45.064
дка (четиридесет и пет декара и
шестдесет и четири квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 2/3, вид на горите или вид на
подотдела - голина.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 400004
(четири нула нула нула нула четири),
с начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 65.144 дка
(шестдесет и пет декара и сто
четиридесет и четири квадратни
метра), десета категория, от които
18.269 дка (осемнадесет декара и
двеста шестдесет и девет квадратни
метра) отдел/подотдел - 203/а, вид на
горите или вид на подотдела иглолистна гора, 36.827 дка (тридесет
и шест декара и осемстотин двадесет
и
седем
квадратни
метра)
отдел/подотдел - 203/б, вид на горите
или вид на подотдела - иглолистна
гора и 10.049 дка (десет декара и
четиридесет и девет квадратни метра)
отдел/подотдел - 203/в, вид на горите
или вид на подотдела - иглолистна
гора.

662.40 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
шестдесет и два лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет стотинки)

1140.00 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
и четиридесет лева)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

102

1
430

2
5111/21.05.2012

3
5111

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Биволарката",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
400005 по
картата на
възстановенат
а собственост

431

5112/21.05.2012

5112

432

5113/22.05.2012

5113

433

5114/22.05.2012

5114

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Биволарката",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
400006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Биволарката",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
400007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Биволарката",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
400008 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 400005
(четири нула нула нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.489 дка
(три декара и четиристотин осемдесет
и девет квадратни метра), десета
категория, от които 0,508 дка
(петстотин и осем квадратни метра)
отдел/подотдел - 203/б, вид на горите
или вид на подотдела - иглолистна
гора и 2.981 дка ( два декара и
деветстотин осемдесет и един
квадратни метра) отдел/подотдел 203/в, вид на горите или вид на
подотдела - иглолистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 400006
(четири нула нула нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 17.007 дка
(седемнадесет
декара
и седем
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 203/г, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
56.20 лв. (петдесет и
шест лева, двадесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

250.00 лв. (двеста и
петдесет лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 400007 91.90 лв. (деветдесет и
(четири нула нула нула нула седем), с един лева, деветдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 6.254 дка
(шест декара и двеста петдесет и
четири квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 203/д,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 400008 172.20 лв. (сто
(четири нула нула нула нула осем), с седемдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Гора в двадесет стотинки)
земеделски земи", площ 11.714 дка
(единадесет декара и седемстотин и
четиринадесет квадратни метра),
десета категория, от които 2.032 дка
(два декара и тридесет и два
квадратни метра), отдел/подотдел 203/е, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
9.681 дка (девет декара и шестстотин
осемдесет и един квадратни метра),
отдел/подотдел - 203/ж, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

103

1
434

2
5115/22.05.2012

3
5115

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Бъзовец",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
400010 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
местност
"Копухчука",
ЕКАТТЕ
00285, имот №
101003 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
7
Земеделска земя - имот № 400010 97.70 лв. (деветдесет и Кмет на Община Свищов
(четири нула нула нула едно нула), с седем лева, седемдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 7.756 дка
(седем декара и седемстототин
петдесет и шест квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 203/н, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

435

5116/22.05.2012

5116

436

5117/22.05.2012

5117

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
местност
"Копухчука",
ЕКАТТЕ
00285, имот №
101004 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 101004 17.40 лв. (седемнадесет Кмет на Община Свищов
(едно нула едно нула нула четири), с лева, четиридесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 1.552 дка
(един декар и петстотин петдесет и
два
квадратни
метра),
десета
категория, отдел/подотдел - 220/а,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

437

5118/22.05.2012

5118

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
местност
"Копухчука",
ЕКАТТЕ
000285, имот
№ 102001 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 102001 52.40 лв. (петдесет и
(едно нула две нула нула едно), с два лева, четиридесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 3.941 дка
(три
декара
и
деветстотин
четиридесет и един квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 220/ь3, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Земеделска земя - имот № 101003 182.80 лв. (сто
(едно нула едно нула нула три), с осемдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Гора в осемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 16.321 дка
(шестнадесет
декара
и
триста
двадесет и един квадратни метра),
десета категория, от които 6.147 дка
(шест декара и сто четиридесет и
седем
квадратни
метра),
отдел/подотдел - 220/ь1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора и 10.174 дка
(десет декара и сто седемдесет и
четири
квадратни
метра),
отдел/подотдел - 220/ь2, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

104

1
438

2
5119/22.05.2012

3
5119

439

5120/22.05.2012

5120

440

5121/22.05.2012

5121

441

5122/22.05.2012

5122

442

5123/22.05.2012

5123

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
местност
"Копухчука",
ЕКАТТЕ
00285, имот №
102002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
местност
"Копухчука",
ЕКАТТЕ
000285, имот
№ 102003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
местност
"Копухчука",
ЕКАТТЕ
00285, имот №
103001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Александрово,
местност
"Копухчука",
ЕКАТТЕ
00285, имот №
103002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Морава,
местност
"Оджака",
ЕКАТТЕ
49028, имот №
202001 по
КВС

5
6
Земеделска земя - имот № 102002 26.70 лв. (двадесет и
(едно нула две нула нула две), с шест лева, седемдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 2.005 дка
(два декара и пет квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 220/ь4, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 102003 12.60 лв. (дванадесет
(едно нула две нула нула три), с лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 0.951 дка
(деветстотин
петдесет
и
един
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 220/ь5, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 103001 15.50 лв. (петнадесет
(едно нула три нула нула едно), с лева, петдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 1.052 дка
(един декар и петдесет и два
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 219/в, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 103002 34.10 лв. (тридесет и
(едно нула три нула нула две), с четири лева, десет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 2.319 дка
(два декара и триста и деветнадесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 219/г, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищо

Земеделска земя - имот № 202001 200.60 лв. (двеста лева, Кмет на Община Свищов
(две нула две нула нула едно), с шестдесет стотинки)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 15.923 дка
(петнадесет декара и деветстотин
двадесет и три квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 205/в, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

105

1
443

2
5124/22.05.2012

3
5124

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Морава,
местност
"Банкова
воденица",
ЕКАТТЕ
49028, имот №
202002

5
Земеделска земя - имот № 202002
(две нула две нула нула две), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 27.747 дка
(двадесет
и седем
декара и
седемстотин четиридесет и седем
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 205/б, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
349.60 лв. (триста
четиридесет и девет
лева, шестдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

444

5125/23.05.2012

5125

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Морава,
местност
"Банкова
воденица",
ЕКАТТЕ
49028, имот №
202003

Земеделска земя - имот № 202003 355.00 лв. (триста
(две нула две нула нула три), с начин петдесет и пет лева)
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 23.928 дка
(двадесет и три декара и деветстотин
двадесет и осем квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 205/а, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

445

5126/23.05.2012

5126

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Морава,
местност "До
село",
ЕКАТТЕ
49028, имот №
202004

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

446

5127/23.05.2012

5127

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Морава,
местност
"Кору баир",
ЕКАТТЕ
49028, имот №
203002

447

5128/23.05.2012

5128

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Сазлък баир",
ЕКАТТЕ
000237, имот
№ 000082

Земеделска земя - имот № 202004
(две нула две нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 15.055 дка
(петнадесет декара и петдесет и пет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 205/г, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 203002
(две нула три нула нула две), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 5.757 дка
(пет декара и седемстотин петдесет и
седем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 205/д1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 000082
(нула нула нула нула осем две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 8.753 дка
(осем декара и седемстотин петдесет
и три квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 218/1,
вид на горите или вид на подотдела голина.
Начин на възстановяване - реални
граници.

263.50 лв. (двеста
шестдесет и три лева,
петдесет стотинки)

8

9

10

11

72.50 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
два лева, петдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

85.80 лв. (осемдесет и
пет лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

106

1
448

2
5129/23.05.2012

3
5129

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Коджа
чокур",
ЕКАТТЕ
000237, имот
№ 00146

5
Земеделска земя - имот № 000146
(нула нула нула едно четири шест), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 93.206 дка
(деветдесет и три декара и двеста и
шест квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 219/1,
вид на горите или вид на подотдела голина.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
7
1174.40 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
седемдесет и четири
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, четиридесет
стотинки)

449

5130/23.05.2012

5130

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Сазлък баир",
ЕКАТТЕ
000237, имот
№ 204001

Земеделска земя - имот № 204001
(две нула четири нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 15.345 дка
(петнадесет
декара
и
триста
четиридесет и пет квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 218/и, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

171.90 лв. (сто
седемдесет и един
лева, деветдесет
стотинки)

450

5131/23.05.2012

5131

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Сазлък баир",
ЕКАТТЕ
000237, имот
№ 204002

Земеделска земя - имот № 204002 68.70 лв. (шестдесет и
(две нула четири нула нула две), с осем лева, седемдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 6.130 дка
(шест декара и сто и тридесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 218/з, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

451

5132/28.05.2012

5132

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Сазлък баир",
ЕКАТТЕ
000237, имот
№ 204003

452

5133/28.05.2012

5133

Земеделска земя - имот № 204003
(две нула четири нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.919 дка
(един декар и деветстотин и
деветнадесет
квадратни
метра),
десета категория, отдел/подотдел 218/ж, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 204004
Търново, общ. (две нула четири нула нула четири), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Алеково,
земеделски земи", площ 6.246 дка
местност
(шест декара и двеста четиридесет и
"Сазлък баир", шест квадратни метра), десета
ЕКАТТЕ
категория, отдел/подотдел - 218/е,
000237, имот вид на горите или вид на подотдела № 204004
широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

21.50 лв. (двадесет и
един лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

61.20 лв. (шестдесет и
един лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

107

1
453

2
5134/28.05.2012

3
5134

454

5135/28.05.2012

5135

455

5136/28.05.2012

456

457

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Кесарева
чешма",
ЕКАТТЕ
00237, имот №
204005

5
Земеделска земя - имот № 204005
(две нула четири нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 4.318 дка
(четири
декара
и
триста
и
осемнадесет квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 219/ь4,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 206002
Търново, общ. (две нула шест нула нула две), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Алеково,
земеделски земи", площ 7.974 дка
местност
(седем
декара
и
деветстотин
"Кеневерлика" седемдесет и четири квадратни
, ЕКАТТЕ
метра),
десета
категория,
00237, имот № отдел/подотдел - 218/к, вид на горите
206002
или вид на подотдела - иглолистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
48.40 лв. (четиридесет
и осем лева,
четиридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

111.60 лв. (сто и
единадесет лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5136

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност "Под
терасите",
ЕКАТТЕ
00237, имот №
207001

171.00 лв. (сто
седемдесет и един
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5137/28.05.2012

5137

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност "Под
терасите",
ЕКАТТЕ
00237, имот №
207002

315.10 лв. (триста и
петнадесет лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5138/28.05.2012

5138

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Елията",
ЕКАТТЕ
00237, имот №
207003

169.00 лв. (сто
шестдесет и девет
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 207001
(две нула седем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 11.636 дка
(единадесет декара и шестстотин
тридесет и шест квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 219/ь1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 207002
(две нула седем нула нула две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 21.438 дка
(двадесет
и
един
декара
и
четиристотин тридесет и осем
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 219/ь2, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 207003
(две нула седем нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 11.496 дка
(единадесет декара и четиристотин
деветдесет и шест квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 219/в, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

108

1
458

2
5139/29.05.2012

3
5139

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Коджа
чокур",
ЕКАТТЕ
00237, имот №
207005

5
6
Земеделска земя - имот № 207005 123.80 лв. (сто
(две нула седем нула нула пет), с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Гора в осемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 9.823 дка
(девет декара и осемстотин двадесет
и три квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 219/б,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

459

5140/29.05.2012

5140

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Гаоджака",
ЕКАТТЕ
00237, имот №
207006

Земеделска земя - имот № 207006 7.90 лв. (седем лева,
(две нула седем нула нула шест), с деветдесет стотинки)
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 0.628 дка
(шестстотин
двадесет
и
осем
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 219/а, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

460

5141/29.05.2012

5141

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
местност
"Кючюк кене",
ЕКАТТЕ
00237, имот №
208001

151.00 лв. (сто
петдесет и един лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

461

5142/29.05.2012

5142

Земеделска земя - имот № 208001
(две нула осем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 10.274 дка
(десет декара и двеста седемдесет и
четири квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 219/ь3,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл Велико
Земеделска земя - имот № 150001
Търново, общ. (едно пет нула нула нула едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Драгомирово, земеделски земи", площ 2.756 дка
местност
(два декара и седемстотин петдесет и
"Ваковската", шест квадратни метра), десета
ЕКАТТЕ
категория, отдел/подотдел - 203/ь1,
23431, имот № вид на горите или вид на подотдела 150001
широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

34.70 лв. (тридесет и
четири лева,
седемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

462

5143/29.05.2012

5143

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ваковската",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
150002

279.50 лв. (двеста
седемдесет и девет
лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 150002
(едно пет нула нула нула две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 19.015 дка
(деветнадесет декара и петнадесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 203/п, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

109

1
463

2
5144/29.05.2012

3
5144

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ваковската",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
150003

5
6
Земеделска земя - имот № 150003 47.20 лв. (четиридесет
(едно пет нула нула нула три), с и седем лева, двадесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 3.209 дка
(три декара и двеста и девет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 203/р, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

464

5145/29.05.2012

5145

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ваковската",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
150005

Земеделска земя - имот № 150005 252.50 лв. (двеста
(едно пет нула нула нула пет), с петдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Гора в петдесет стотинки)
земеделски земи", площ 15.682 дка
(петнадесет декара и шестстотин
осемдесет и два квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 203/т, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

465

5146/29.05.2012

5146

обл. Велико
търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ваковската",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
150006

Земеделска земя - имот № 150006 70.50 лв. (седемдесет
(едно пет нула нула нула шест), с лева, петдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 4.797 дка
(четири декара и седемстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 203/с, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

466

5147/30.05.2012

5147

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ваковската",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
150007

29.00 лв. (двадесет и
девет лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

467

5148/30.05.2012

5148

37.60 лв. (тридесет и
седем лева, шестдесет
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 150007
(едно пет нула нула нула седем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.974 дка
(един декар и деветстотин седемдесет
и четири квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 203/с,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 150009
Търново, общ. (едно пет нула нула нула девет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Драгомирово, земеделски земи", площ 2.983 дка
местност
(два декара и деветстотин осемдеест
"Топрака",
и три квадратни метра), десета
ЕКАТТЕ
категория, отдел/подотдел - 203/ь3,
23431, имот № вид на горите или вид на подотдела 150009
широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

110

1
468

2
5149/30.05.2012

3
5149

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Ваковската",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
151001

469

5150/30.05.2012

5150

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Балаклия",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
153001

470

5151/30.05.2012

5151

471

5152/30.05.2012

5152

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Балаклия",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
153002
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
151003 по
картата на
възстановенат
а собственост

472

5153/30.05.2012

5153

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Балаклия",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
153003

5
Земеделска земя - имот № 151001
(едно пет едно нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 7.991 дка
(седем
декара
и
деветстотин
деветдесет и един квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 203/ь2, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 153001
(едно пет три нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 8.060 дка
(осем декара и шестдесет квадратни
метра),
десета
категория,
отдел/подотдел - 204/ь4, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 153002
(едно пет три нула нула две), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 5.417 дка
(пет декара и четиристотин и
седемнадесет
квадратни
метра),
десета категория, отдел/подотдел 204/ь5, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Земеделска земя - имот № 151003
(едно пет едно нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 214.699 дка
(двеста и четиринадесет декара и
шестстотин деветдесет и девет
квадратни метра), десета категория,
от които 106.241 дка (сто и шест
декара и двеста четиридесет и един
квадратни метра), отдел/подотдел 204/а, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
108.458 дка (сто и осем декара и
четиристотин петдесет и осем
квадратни метра), отдел/подотдел 204/ь9, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Земеделска земя - имот № 153003
(едно пет три нула нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 9.145 дка
(девет декара и сто четиридесет и пет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 204/ь6, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
100.70 лв. (сто лева,
седемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

118.50 лв. (сто и
осемнадесет лева,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

79.60 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
девет лева, шестдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

3456.70 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
четиристотин петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и шест лева,
седемдесет стотинки)

115.20 лв. (сто и
петнадесет лева,
двадесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

111

1
473

2
5154/30.05.2012

3
5154

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
165005

5
6
Земеделска земя - имот № 165005 87.30 лв. (осемдесет и
(едно шест пет нула нула пет), с седем лева, тридесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 5.939 дка
(пет декара и деветстотин тридесет и
девет квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 204/ь7,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

474

5155/30.05.2012

5155

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Големия
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
175016

Земеделска земя - имот № 175016 4.00 лв. (четири лева)
(едно седем пет нула едно шест), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 0.411 дка
(четиристотин
и
единадесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 208/а, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

475

5156/30.05.2012

5156

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
000375

Земеделска земя - имот № 000375
(нула нула нула три седем), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 24.745 дка
(двадесет и четири декара и
седемстотин четиридесет и пет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 212/1, вид на горите
или вид на подотдела - голина.
Начин на възстановяване - реални
граници.

476

5157/31.05.2012

5157

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
000376

Земеделска земя - имот № 000376 1111.00 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
(нула нула нула три седем шест), с и единадесет лева)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 6.858 дка
(шест декара и осемстотин петдесет и
осем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 212/1,
вид на горите или вид на подотдела голина.
Начин на възстановяване - реални
граници.

477

5158/31.05.2012

5158

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
000377

Земеделска земя - имот № 000377 692.20 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула нула нула три седем седем), с деветдесет и два лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в двадесет стотинки)
земеделски земи", площ 3.287 дка
(три декара и двеста осемдесет и осем
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 212/1, вид на горите
или вид на подотдела - голина.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

4454.10 лв. (четири
Кмет на Община Свищов
хиляди четиристотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
петдесет и четири лева,
десет стотинки)

112

1
478

2
5159/31.05.2012

3
5159

479

5160/31.05.2012

5160

480

5161/01.06.2012

5161

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
000378 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Поста",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
500008 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 000378
(нула нула нула три седем осем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 140.605 дка
(сто и четиридесе
декара и
шестстотин и пет квадратни метра),
пета категория, отдел/подотдел 212/1, вид на горите или вид на
подотдела - голина.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
25309.30 лв. (двадесет
и пет хиляди триста и
девет лева, тридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 500008
(пет нула нула нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 24.075 дка
(двадесет и четири декара и
седемдесет и пет квадратни метра),
четвърта категория, от които 8.333
дка (осем декара и триста тридесет и
три квадратни метра) отдел/подотдел
- 211/е, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
15.742 дка (петнадесет декара и
седемстотин четиридесет и два
квадратни метра) отдел/подотдел 211/ь1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6478.60 лв. (шест
хиляди четиристотин
седемдесет и осем
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Кору дере",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
501003 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 501003 4049.00 лв. (четири
(пет нула едно нула нула три), с хиляди четиридесет и
начин на трайно ползване "Гора в девет лева)
земеделски земи", площ 44.989 дка
(четиридесет и четири декара и
деветстотин осемдесет и девет
квадратни метра), седма категория, от
които 2.315 дка (два декара и триста и
петнадесет
квадратни
метра),
отдел/подотдел - 211/а, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора, 12.100 дка (дванадесет декара и
сто квадратни метра), отдел/подотдел
- 211/б, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора,
22.346 дка (двадесет и два декара и
триста четиридесет и шест квадратни
метра), отдел/подотдел - 211/г, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора, 8.228 дка (осем
декара и двеста двадесет и осем
квадратни метра), отдел/подотдел 211/д, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

113

1
481

2
5162/01.06.2012

3
5162

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Чехларски
геран",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
501011 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 501011
(пет нула едно нула едно едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 37.374 дка
(тридесет и седем декара и триста
седемдесет и четири квадратни
метра), пета категория, от които 5.702
дка (пет декара и седемстотин и два
квадратни метра), отдел/подотдел 211/м, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора,
19.439 дка (деветнадесет декара и
четиристотин тридесет и девет
квадратни метра), отдел/подотдел 211/н, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
12.233 дка (дванадесет декара и
двеста тридесет и три квадратни
метра), отдел/подотдел - 211/о, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
7
6054.60 лв. (шест
Кмет на Община Свищов
хиляди петдесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четири лева, шестдесет
стотинки)

482

5163/01.06.2012

5163

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Новите лозя",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
501014

Земеделска земя - имот № 501014
(пет нула едно нула едно четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 8.138 дка
(осем декара и сто тридесет и осем
квадратни метра), четвърта категория,
отдел/подотдел - 211/ь3, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

2094.70 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
деветдесет и четири
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, седемдесет
стотинки)

483

5164/01.06.2012

5164

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Чехларски
геран",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
501036

2410,10 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
четиристотин и десет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, десет стотинки)

484

5165/01.06.2012

5165

Земеделска земя - имот № 501036
(пет нула едно нула три шест), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 14.877 дка
(четиринадесет декара и осемстотин
седемдесет и седем квадратни метра),
пета категория, отдел/подотдел 211/п1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 502001
Търново, общ. (пет нула две нула нула едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Вардим,
земеделски земи", площ 30.404 дка
местност "Таш (тридесет декара и четиристотин и
Бунар",
четири квадратни метра), четвърт
ЕКАТТЕ
категория, отдел/подотдел - 211/л,
10118, имот № вид на горите или вид на подотдела 502001
широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

6403.10 лв. (шест
Кмет на Община Свищов
хиляди четиристотин и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
три лева, десет
стотинки)

114

1
485

2
5166/01.06.2012

3
5166

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
Бунар",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
502005

486

5167/01.06.2012

5167

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Татарски
соват",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
504005 по
картата на
възстановенат
а собственост

487

5168/04.06.2012

5168

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
504008

488

5169/04.06.2012

5169

489

5170/04.06.2012

5170

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
504012
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
504018

5
Земеделска земя - имот № 502005
(пет нула две нула нула пет), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 13.794 дка
(тринадесет декара и петстотин
петдесет и девет квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 207/е, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 504005
(пет нула четири нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 47.388 дка
(четиридесет и седем декара и триста
осемдесет и осем квадратни метра),
пета категория, от които 25.447 дка
(двадесет
и
пет
декара
и
четиристотин четиридесет и седем
квадратни метра), отдел/подотдел 213/а, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
21.940 дка (двадесет и един декара и
деветстотин и четиридесет квадратни
метра), отдел/подотдел - 213/ь, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 504008
(пет нула четири нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 21.854 дка
(двадесет и един декара и осемстотин
петдесет и четири квадратни метра),
пета категория, отдел/подотдел 212/т1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 504012
(пет нула четири нула едно две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 2.476 дка
(два
декара
и
четиристотин
седемдесет и шест квадратни метра),
пета категория, отдел/подотдел 212/ь3, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Земеделска земя - имот № 504018
(пет нула четири нула едно осем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 4.431 дка
(четири декара и четиристотин
тридесет и един квадратни метра),
пета категория, отдел/подотдел 212/ь2, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.

6
7
3389.20 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
триста осемдесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
девет лева, двадесет
стотинки)

8529.80 лв. (осем
хиляди петстотин
двадесет и девет лева,
осемдесет стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

3933.70 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
деветстотин тридесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
три лева, седемдесет
стотинки)

445.70 лв.
Кмет на Община Свищов
(четиристотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и пет лева,
седемдесет стотинки)

797.60 лв.
(седемстотин
деветдесет и седем
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

115

1
490

2
5171/04.06.2012

3
5171

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
504019 по
картата на
възстановенат
а собственост

491

5172/04.06.2012

5172

492

5173/04.06.2012

5173

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
505002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
505004

493

5174/04.06.2012

5174

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
505005 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 504019
(пет нула четири нула едно девет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 38.253 дка
(тридесет и осем декара и двеста
петдесет и три квадратни метра), пета
категория, от които 5.603 дка (пет
декара и шестстотин и три квадратни
метра), отдел/подотдел - 212/т1, вид
на горите или вид на подотдела широколистна гора и 32.649 дка
(тридесет и два декара и шестстотин
четиридесет и девет квадратни
метра), отдел/подотдел - 212/ь1, вид
на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 505002
(пет нула пет нула нула две), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 21.974 дка
(двадесет
и
един
декара
и
деветстотин седемдесет и четири
квадратни метра), пета категория,
отдел/подотдел - 212/п, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 505004
(пет нула пет нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 8.593 дка
(осем декара и петстотин деветдесет
и три квадратни метра), пета
категория, отдел/подотдел - 212/о,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 505005
(пет нула пет нула нула пет), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 30.172 дка
(тридесет декара и сто седемдесет и
два квадратни метра), пета категория,
от които 9.413 дка (девет декара и
четиристотин и тринадесет квадратни
метра) отдел/подотдел - 212/с, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора и 20.758 дка
(двадесет декара и седемстотин
петдесет и осем квадратни метра)
отдел/подотдел - 212/ь4, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
6885.50 лв. (шест
хиляди осемстотин
осемдесет и пет лева,
петдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

3559.80 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
петстотин петдесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
девет лева, осемдесет
стотинки)

1392.10 лв. (хиляда
триста деветдесет и
два лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4887.90 лв. (четири
хиляди осемстин
осемдесет и седем
лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

116

1
494

2
5175/04.06.2012

3
5175

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
505006

5
Земеделска земя - имот № 505006
(пет нула пет нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 41.330 дка
(четиридесет и един декара и триста и
тридесет квадратни метра), пета
категория, отдел/подотдел - 212/р,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
6695.50 лв. (шест
хиляди шестстотин
деветдесет и пет лева,
петдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

495

5176/04.06.2012

5176

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Блатото",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
506001

Земеделска земя - имот № 506001 251.20 лв. (двеста п
(пет нула шест нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 0.976 дка
(деветстотин седемдесет и шест
квадратни метра), четвърта категория,
отдел/подотдел - 212/н, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

496

5177/04.06.2012

5177

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Острите
могили",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
501013 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 501013
(пет нула едно нула едно три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 18.440 дка
(осемнадесет декара и четиристотин и
четиридесет
квадратни
метра),
четвърта категория, от които 7.278
дка (седем декара и двеста седемдесет
и
осем
квадратни
метра)
отдел/подотдел - 211/в, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора и 11.162 дка (единадесет декара
и сто шестдесет и два квадратни
метра) отдел/подотдел - 211/ь2, вид
на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

4746.50 лв. (четири
хиляди седемстотин
четиридесет и шест
лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

497

5178/04.06.2012

5178

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
000367 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 000367
(нула нула нула три шест седем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 162.470 дка
(сто шестдесет и два декара и
четиристотин и седемдесет квадратни
метра), от които 162.285 дка (сто
шестдесет и два декара и двеста
осемдесет и пет квадратни метра) пета категория и 0.185 дка (сто
осемдесет и пет квадратни метра) първа категория.
Начин на възстановяване - реални
граници.

32201.20 лв. (тридесет
и две хиляди двеста и
един лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

117

1
498

2
5179/04.06.2012

3
5179

499

5180/04.06.2012

5180

500

5181/04.06.2012

5181

501

5182/04.06.2012

5182

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Качица",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
151008 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 151008
(едно пет едно нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 27.770 дка
(двадесет
и седем
декара и
седемстотин и седемдесет квадратни
метра), десета категория, от които
9.862 дка (девет декара и осемстотин
шестдесет и два квадратни метра),
отдел/подотдел - 215/а, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора, 9.386 дка (девет декара и триста
осемдесет и шест квадратни метра),
отдел/подотдел - 215/б, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора и 8.522 дка (осем декара и
петстотин двадесет и два квадратни
метра), отдел/подотдел - 215/в, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 152001
Търново, общ. (едно пет две нула нула едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Българско
земеделски земи", площ 5.609 дка
Сливово,
(пет декара и шестстотин и девет
местност
квадратни метра), десета категория,
"Бузева бара", отдел/подотдел - 215/д, вид на горите
ЕКАТТЕ
или вид на подотдела - широколистна
07363, имот № гора.
152001 по
Начин на възстановяване - реални
картата на
граници.
възстановенат
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 153017
Търново, общ. (едно пет три нула едно седем), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Българско
земеделски земи", площ 10.096 дка
Сливово,
(десет декара и деветдесет и шест
местност
квадратни метра), десета категория,
"Върбица",
отдел/подотдел - 215/ь2, вид на
ЕКАТТЕ
горите или вид на подотдела 07363, имот № широколистна гора.
153017 по
Начин на възстановяване - реални
картата на
граници.
възстановенат
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 153018
Търново, общ. (едно пет три нула едно осем), с
СВищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Българско
земеделски земи", площ 14.878 дка
Сливово,
(четиринадесет декара и осемстотин
местност
седемдесет и осем квадратни метра),
"Усойната", десета категория, отдел/подотдел ЕКАТТЕ
215/ь2, вид на горите или вид на
07363, имот № подотдела - широколистна гора.
153018
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
388.80 лв. (триста
осемдесет и осем лева,
осемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

78.90 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
осем лева, деветдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

190.80 лв. (сто и
деветдесет лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

260.40 лв. (двеста и
шестдесет лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

118

1
502

2
5183/05.06.2012

3
5183

503

5184/05.06.2012

5184

504

5185/05.06.2012

5185

505

5186/05.06.2012

5186

506

5187/05.06.2012

5187

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Челинчето",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
153020
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Сарен",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
153021
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Райков дол",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
154001
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Райков дол",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
154002 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 153020 123.20 лв. (сто
(едно пет три нула две нула), с начин двадесет и три лева,
на трайно ползване "Гора в двадесет стотинки)
земеделски земи", площ 8.803 дка
(осем декара и осемстотин и три
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 206/ь, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 153021 63.30 лв. (шестдесет и
(едно пет три нула две едно), с начин три лева, тридесет
на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 5.650 дка
(пет декара и шестстотин и петдесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 204/е, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 154001 56.90 лв. (петдесет и
(едно пет четири нула нула едно), с шест лева, деветдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 3.251 дка
(три декара и двеста петдесет и един
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 214/ь1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 154002
(едно пет четири нула нула две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 6.246 дка
(шест декара и двеста четиридесет и
шест квадратни метра), десета
категория, от които 1.502 дка (един
декар и петстотин и два квадратни
метра), отдел/подотдел - 214/1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора и 4.744 дка
(четири декара и седемстотин
четиридесет и четири квадратни
метра), отдел/подотдел - 214/ь2, вид
на горите или вид на подотдела широколистна гора.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 154003 (едно
Търново, общ. пет четири нула нула три), с начин на
трайно ползване "Гора в земеделски
Свищов, с.
земи", площ 3.395 дка (три декара и
Българско
триста деветдесет и пет квадратни
Сливово,
метра), десета категория, от които 0.361
местност
"Райков дол", дка (триста шестдесет и един квадратни
метра) отдел/подотдел - 214/1, вид на
ЕКАТТЕ
07363, имот № горите или вид на подотдела - просека и
3.034 дка (три декара и тридесет и
154003 по
четири
квадратни
метра)
картата на
отдел/подотдел - 214/ь2, вид на горите
възстановенат или вид на подотдела - широколистна
а собственост гора.

109.30 лв. (сто и девет
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

59.40 лв. (петдесет и
девет лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

119

1
507

2
5188/05.06.2012

3
5188

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Райков дол",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
154004

5
Земеделска земя - имот № 154004
(едно пет четири нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 11.837 дка
(единадесет декара и осемстотин
тридесет и седем квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 214/ь3, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 154005
Търново, общ. (едно пет четири нула нула пет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Българско
земеделски земи", площ 18.230 дка
Сливово,
(осемнадесет декара и двеста и
местност
тридесет квадратни метра), десета
"Край село", категория, отдел/подотдел - 214/ь4,
ЕКАТТЕ
вид на горите или вид на подотдела 07363, имот № широколистна гора.
154005
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
190.60 лв. (сто и
деветдесет лева,
шестдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

508

5189/05.06.2012

5189

293.50 лв. (двеста
деветдесет и три лева,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

509

5190/05.06.2012

5190

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Край село",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
154006

Земеделска земя - имот № 154006 224.80 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(едно пет четири нула нула шест), с двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в осемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 13.963 дка
(тринадесет декара и деветстотин
шестдесет и три квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 214/ь4, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

510

5191/05.06.2012

5191

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Усойната",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
154007

Земеделска земя - имот № 154007 117.50 лв. (сто и
(едно пет четири нула нула седем), с седемнадесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в петдесет стотинки)
земеделски земи", площ 9.327 дка
(девет декара и триста двадесет и
седем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 214/ж,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

511

5192/05.06.2012

5192

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Бузева бара",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
152128

Земеделска земя - имот № 152128 8.00 лв. (осем лева)
(едно пет две едно две осем), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 0.633 дка
(шестстотин
тридесет
и
три
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 215/е, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

120

1
512

2
5193/05.06.2012

3
5193

513

5194/05.06.2012

5194

514

5195/05.06.2012

515

516

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Българско
Сливово,
местност
"Селище",
ЕКАТТЕ
07363, имот №
153031

5
Земеделска земя - имот № 153031
(едно пет три нула три едно), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 6.267 дка
(шест декара и двеста шестдесет и
седем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 215/ж,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 153037
Търново, общ. (едно пет три нула три седем), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Българско
земеделски земи", площ 12.159 дка
Сливово,
(дванадесет декара и сто петдесет и
местност
девет квадратни метра), десета
"Селище",
категория, отдел/подотдел - 215/ж,
ЕКАТТЕ
вид на горите или вид на подотдела 07363, имот № широколистна гора.
153037
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
100.90 лв. (сто лева,
деветдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

195.80 лв. (сто
деветдесет и пет лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5195

обл. Велико
търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Сюлейман
баир",
ЕКАТТЕ
53196,

Земеделска земя - имот № 200001
(две нула нула нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 10.311 дка
(десет декара и триста и единадесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 208/ь1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

144.40 лв. (сто
четиридесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5196/05.06.2012

5196

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Сюлейман
баир",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
200002

Земеделска земя - имот № 200002 77.20 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(две нула нула нула нула две), с седем лева, двадесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 5.517 дка
(пет
декара
и
петстотин
и
седемнадесет
квадратни
метра),
десета категория, отдел/подотдел 208/ь2, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

5197/05.06.2012

5197

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Орта баир",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201001 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 201001 70.30 лв. (седемдесет
(две нула едно нула нула едно), с лева, тридесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 6.275 дка
(шест декара и двеста седемдесет и
пет
квадратни
метра),
десета
категория, отдел/подотдел - 208/ь3,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

121

1
517

2
5198/05.06.2012

3
5198

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201002

5
6
Земеделска земя - имот № 201002 25.10 лв. (двадесет и
(две нула едно нула нула две), с пет лева, десет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 2.244 дка
(два декара и двеста четиридесет и
четири квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 208/ь4,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

518

5199/05.06.2012

5199

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201003

Земеделска земя - имот № 201003 112.60 лв. (сто и
(две нула едно нула нула три), с дванадесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в шестдесет стотн.инки)
земеделски земи", площ 10.052 дка
(десет декара и петдесет и два
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 208/ь5, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

519

5200/05.06.2012

5200

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201004

Земеделска земя - имот № 201004
(две нула едно нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 11.986 дка
(единадесет декара и деветстотин
осемдесет и шест квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 208/ь6, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

520

5201/06.06.2012

5201

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201005

Земеделска земя - имот № 201005 71.60 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(две нула едно нула нула пет), с един лева, шестдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 6.391 дка
(шест декара и триста деветдесет и
един квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 208/ь7,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

521

5202/06.06.2012

5202

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201006

Земеделска земя - имот № 201006 63.10 лв. (шестдесет и
(две нула едно нула нула шест), с три лева, десет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 5.635 дка
(пет декара и шестстотин тридесет и
пет
квадратни
метра),
десета
категория, отдел/подотдел - 208/ь8,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

134.20 лв. (сто
тридесет и четири
лева, двадесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

122

1
522

2
5203/06.06.2012

3
5203

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201007

523

5204/06.06.2012

5204

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201008

524

5205/06.06.2012

5205

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Голямото
ливаде",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
201009

525

5206/06.06.2012

5206

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Смрадликата"
, ЕКАТТЕ
53196, имот №
202001

526

5207/07.06.2012

5207

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Смрадликата"
, ЕКАТТЕ
53196, имот №
202010 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 201007
(две нула едно нула нула седем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 6.498 дка
(шест
декара
и
четиристотин
деветдесет и осем квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 208/ь9, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 201008
(две нула едно нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 8.160 дка
(осем декара и сто и шестдесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 208/ь10, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 201009
(две нула едно нула нула девет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 9.511 дка
(девет декара и петстотин и
единадесет квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 208/г, вид
на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 202001
(две нула две нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 18.188 дка
(осемнадесет декара и сто осемдесет
и осем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 208/в,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 202010
(две нула две нула едно нула), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.523 дка
(три декара и петстотин двадесет и
три
квадратни
метра),
десета
категория, от които 0.335 дка (триста
тридесет и пет квадратни метра)
отдел/подотдел - 220/1, вид на горите
или вид на подотдела - шосе и 3.188
дка (тре декара и сто осемдесет и
осем
квадратни
метра)
отдел/подотдел - 220/д, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.

6
7
72.80 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
два лева, осемдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

8

9

10

11

91.40 лв. (деветдесет и Кмет на Община Свищов
един лева, четиридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

106.50 лв. (сто и шест
лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

203.70 лв. (двеста и три Кмет на Община Свищов
лева, седемдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

39.50 лв. (тридесет и
девет лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

123

1
527

2
5208/07.06.2012

3
5208

528

5209/07.06.2012

5209

529

5210/07.06.2012

5210

530

5211/07.06.2012

5211

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Керезлика",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
202011 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 202011
(две нула две нула едно едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 106.615 дка
(сто и шест декара и шестстотин и
петнадесет квадратни метра), десета
категория, от които 7.939 дка (седем
декара и деветстотин тридесет и
девет
квадратни
метра)
отдел/подотдел - 208/1, вид на горите
или вид на подотдела - просека,
55.893 дка (петдесет и пет декара и
осемстотин
деветдесет
и
три
квадратни метра) отдел/подотдел 208/д, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
42.783 дка (четиридесет и два декара
и седемстотин осемдесет и три
квадратни метра) отдел/подотдел 208/ь11, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 203001
Търново, общ. (две нула три нула нула едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Овча Могила, земеделски земи", площ 2.134 дка
местност
(два декара декара и сто тридесет и
"Кюнта",
четири квадратни метра), десета
ЕКАТТЕ
категория, отдел/подотдел - 208/ь13,
53196, имот № вид на горите или вид на подотдела 203001 по
широколистна гора.
картата на
Начин на възстановяване - реални
възстановенат граници.
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 203002
Търново, общ. (две нула три нула нула две), с начин
Свищов, с.
на трайно ползване "Гора в
Овча Могила, земеделски земи", площ 19.687 дка
местност
(деветнадесет декара и шестстотин
"Агова бара", осемдесет и седем квадратни метра),
ЕКАТТЕ
десета категория, отдел/подотдел 53196, имот № 208/ь12, вид на горите или вид на
203002 по
подотдела - широколистна гора.
картата на
Начин на възстановяване - реални
възстановенат граници.
а собственост
обл. Велико Земеделска земя - имот № 203003
Търново, общ. (две нула три нула нула три), с начин
Свищов, с.
на трайно ползване "Гора в
Овча Могила, земеделски земи", площ 5.907 дка
местност
(пет декара и деветстотин и седем
"Агова бара", квадратни метра), десета категория,
ЕКАТТЕ
отдел/подотдел - 208/е, вид на горите
53196, имот № или вид на подотдела - широколистна
203003 по
гора.
картата на
Начин на възстановяване - реални
възстановенат граници.
а собственост

6
1567.20 лв. (хиляда
петстотин шестдесет и
седем лева, двадесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

29.90 лв. (двадесет и
девет лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

317.00 лв. (триста и
седемнадесет лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

82.70 лв. (осемдесет и
два лева, седемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

124

1
531

2
5212/07.06.2012

3
5212

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Балкан баир",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
203004 по
картата на
възстановенат
а собственост

532

5213/07.06.2012

5213

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Балкан баир",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
203005 по
картата на
възстановенат
а собственост

533

5214/07.06.2012

5214

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Старата
гора",
ЕКАТТЕ
53196, имот №
203051 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 203004
(две нула три нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 75.435 дка
(седемдесет
и пет
декара
и
четиристотин
тридесет
и
пет
квадратни метра), десета категория,
от които 30.915 дка (тридесет декара
и деветстотин и петнадесет квадратни
метра) отдел/подотдел - 208/ж, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора и 44.520 дка
(четиридесет декара и петстотин и
двадесет кв. метра) отдел/подотдел 208/з, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Земеделска земя - имот № 203005
(две нула три нула нула пет), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 231.755 дка
(двеста тридесет и един декара и
седемстотин петдесет и пет квадратни
метра), десета категория, от които
128.635 (сто двадесет и осем декара и
шестстотин тридесет и пет квадратни
метра) отдел/подотдел - 208/з, вид на
горите или вид на подотдела широколистна
гора,
91.437
(деветдесет и един декара и
четиристотин тридесет и седем
квадратни метра) отдел/подотдел 208/и, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
11.682
(единадесет
декара
и
шестстотин
осемдесет
и
два
квадратни метра) отдел/подотдел 208/к, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Земеделска земя - имот № 203051
(две нула три нула пет едно), с начин
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 43.907 дка
(четиридесет и три декара и
деветстотин и седем квадратни
метра), десета категория, от които
27.645 дка (двадесет и седем декара и
шестстотин четиридесет и пет
квадратни метра) отдел/подотдел 207/б, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора,
13.078 дка (тринадесет декара и
седемдесет и осем квадратни метра)
отдел/подотдел - 207/в, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора и 3.185 дка (три декара и сто
осемдесет и пет квадратни метра)
отдел/подотдел - 207/ь1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.

6
1056.10 лв. (хиляда
петдесет и шест лева,
десет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

3244.60 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
двеста четиридесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четири лева, шестдесет
стотинки)

553.20 лв. (петстотин
петдесет и три лева,
двадесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

125

1
534

2
5215/07.06.2012

3
5215

535

5216/07.06.2012

5216

536

5217/07.06.2012

5217

537

5218/07.06.2012

5218

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
местност
"Копусчика",
ЕКАТТЕ
16393, имот №
300001 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 300001
(три нула нула нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 45.953 дка
(четиридесет и пет декара и
деветстотин петдесет и три квадратни
метра), десета категория, от които
5.418 дка (пет декара и четиристотин
и осемнадесе квадратни метра)
отдел/подотдел - 220/б, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора, 14.462 дка (четиринадесет
декара и четиристотин шестдесет и
два квадратни метра) отдел/подотдел
- 220/в, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
26.073 дка (двадесет и шест декара и
седемдесет и три квадратни метра)
отдел/подотдел - 220/г, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 304001
Търново, общ. (три нула четири нула нула едно), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Горна
земеделски земи", площ 12.790 дка
Студена,
(дванадесет декара и седемстотин и
местност
деветдесет квадратни метра), десета
"Дюзекенлик", категория, отдел/подотдел - 219/ь1,
ЕКАТТЕ
вид на горите или вид на подотдела 16393, имот № широколистна гора.
304001 по
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
7
514.70 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
четиринадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
седемдесет стотинки)

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
местност
"Дюзекенлик",
ЕКАТТЕ
16393, имот №
304002

247.00 лв. (двеста
четиридесет и седем
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

406.60 лв.
(четиристотин и шест
лева, шестдест
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 304002
(три нула четири нула нула две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 16.800 дка
(шестнадесет декара и осемстотин
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 219/д, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 304003
Търново, общ. (три нула четири нула нула три), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Горна
земеделски земи", площ 27.659 дка
Студена,
(двадесет
и седем
декара и
местност
шестстотин
петдесет
и
девет
"Кайнаците", квадратни метра), десета категория,
ЕКАТТЕ
отдел/подотдел - 219/ь2, вид на
16393, имот № горите или вид на подотдела 304003 по
широколистна гора.
картата на
Начин на възстановяване - реални
възстановенат граници.
а собственост

8

9

10

11

188.00 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
осемдесет и осем лева) - чл. 12, ал. 5 от ЗОС

126

1
538

2
5219/08.06.2012

3
5219

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
местност
"Кайнаците",
ЕКАТТЕ
16393, имот №
304004

5
6
7
Земеделска земя - имот № 304004 78.90 лв. (седемдесет и Кмет на Община Свищов
(три нула четири нула нула четири), с осем лева, деветдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 5.364 дка
(пет декара и триста шестдесет и
четири квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 219/ь3,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

539

5220/08.06.2012

5220

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
местност
"Кайнаците",
ЕКАТТЕ
16393, имот №
304005

Земеделска земя - имот № 304005 83.30 лв. (осемдесет и
(три нула четири нула нула пет), с три лева, тридесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 5.670 дка
(пет декара и шестстотин и седмдесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 219/ь4, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

540

5221/08.06.2012

5221

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
местност
"Хасарлъка",
ЕКАТТЕ
16393, имот №
305003

Земеделска земя - имот № 305003 562.00 лв. (петстотин
(три нула пет нула нула три), с начин шестдесет и два лева)
на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 50.178 дка
(петдесет декара и сто седемдесет и
осем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 219/ж,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

541

5222/11.06.2012

5222

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
местност
"Караш дере",
ЕКАТТЕ
16393, имот №
306004

Земеделска земя - имот № 306004 97.40 лв. (деветдесет и
(три нула шест нула нула четири), с седем лева,
начин на трайно ползване "Гора в четиридесет стотинки)
земеделски земи", площ 7.727 дка
(седем декара и седемстотин двадесет
и седем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 219/е,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

542

5223/11.06.2012

5223

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Горна
Студена,
ЕКАТТЕ
16393, имот №
228005 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 228005 125.40 лв. (сто
(две две осем нула нула пет), с начин двадесет и пет лева,
на трайно ползване "Гора в четиридесет тотинки)
земеделски земи", площ 7.786 дка
(седем
декара
и
седемстотин
осемдесет и шест квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 220/е, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

127

1
543

2
5224/11.06.2012

3
5224

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Вехтия
герен",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
202001

5
6
Земеделска земя - имот № 202001 82.40 лв. (осемдесет и
(две нула две нула нула едно), с два лева, четиридесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 8.413 дка
(осем декара и четиристотин и
тринадесет квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 218/а,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

544

5225/11.06.2012

5225

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Сивчо
бърдо",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
201002

Земеделска земя - имот № 201002 38.50 лв. (тридесет и
(две нула едно нула нула две), с осем лева, петдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 3.055 дка
(три декара и петдесет и пет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 213/ж, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

545

5226/11.06.2012

5226

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Усойницата",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
200019

Земеделска земя - имот № 200019 113.60 лв. (сто и
(две нула нула нула едно девет), с тринадесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в шестдесет стотинки)
земеделски земи", площ 10.146 дка
(десет декара и сто четиридесет и
шест квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 215/п,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

546

5227/11.06.2012

5227

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Могилата",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
202002

Земеделска земя - имот № 202002 81.70 лв. (осемдесет и
(две нула две нула нула две), с начин един лева, седемдесет
на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 6.487 дка
(шест
декара
и
четиристотин
осемдесет и седем квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 218/б, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

547

5228/11.06.2012

5228

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Бояджията",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
202009

Земеделска земя - имот № 202009 259.50 лв. (двеста
(две нула две нула нула девет), с петдесет и девет лева,
начин на трайно ползване "Гора в петдесет стотинки)
земеделски земи", площ 20.595 дка
(двадесет
декара
и
петстотин
деветдесет и пет квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 218/г, вид на горите или вид на
подотдела - иглолистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

128

1
548

2
5229/11.06.2012

3
5229

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Чалтия",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
457001

5
6
Земеделска земя - имот № 457001 116.20 лв. (сто и
(четири пет седем нула нула едно), с шестнадесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в двадесет стотинки)
земеделски земи", площ 0.538 дка
(петстотин тридесет и осем квадратни
метра),
десета
категория,
отдел/подотдел - 216/р1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

549

5230/11.06.2012

5230

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Чалтия",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
456025 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 456025 998.10 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
(четири пет шест нула две пет), с деветдесет и осем лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в десет стотинки)
земеделски земи", площ 4.621 дка
(четири декара и шестстотин двадесет
и един квадратни метра), трета
категория, от които 0.959 дка
(деветстотин петдесет и девет
квадратни метра) отдел/подотдел 216/о1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
3.661 дка (три декара и шестстотин
шестдесет и един квадратни метра)
отдел/подотдел - 216/п1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.

550

5231/11.06.2012

5231

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Чалтия",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
455024 по
картата на
възстановенат
а собственост

300.20 лв. (триста лева, Кмет на Община Свищов
двадесет стотинки)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

551

5232/11.06.2012

5232

Земеделска земя - имот № 455024
(четири пет пет нула две четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 2.553 дка
(два декара и петстотин петдесет и
три
квадратни
метра),
шеста
категория, от които 1.935 дка (един
декар и деветстотин тридесет и пет
квадратни метра) отдел/подотдел 216/и1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора и
0.618 дка (шестстотин и осемнадесет
квадратни метра) отдел/подотдел 216/к1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
обл. Велико Недвижим имот в урбанизирана
Търново, общ. територия
на
с.
Царевец,
Свищов, с.
представляващ застроен урегулиран
Царевец,
поземлен имот УПИ ХХІХ (двадесет
ЕКАТТЕ
и девет) кв. 25А (двадесет и пет А),
78121, ул.
целият с площ 1000 кв.м. (хиляда
"Първа" 40-42, квадратни метра) по регулационния
кв. 25А, УПИ план на с. Царевец.
ХХІХ по р.
план одобрен
със заповед №
495/1933 г. и
№ 644/1934 г.

1915.20 лв. (хиляда
деветстотин и
петнадесет лева,
двадесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

129

1
552

2
5233/11.06.2012

3
5233

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Чалтия",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
455023 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 455023 325.50 лв. (триста
(четири пет пет нула две три), с начин двадесет и пет лева,
на трайно ползване "Гора в петдесет стотинки)
земеделски земи", площ 2.768 дка
(два декара и седемстотин шестдесет
и осем квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 216/м1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

553

5234/11.06.2012

5234

Земеделска земя - имот № 441001 653.70 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(четири четири едно нула нула едно), петдесет и три лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
с начин на трайно ползване "Гора в седемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 3.104 дка
(три декара и сто и четири квадратни
метра),
четвърта
категория,
отдел/подотдел - 216/ь7, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

554

5235/11.06.2012

5235

555

5236/13.06.2012

5236

обл. Велико
Търново, общ
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Бахчалъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
441001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Курдене",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
430003 по
картата на
възстановенат
а собственост
с. Овча
Могила, кад.
район 53196,
кв. 24, парцел
ХІХ

556

5237/13.06.2012

5237

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Кованлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
429015 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 429015 345.30 лв. (триста
Кмет на Община Свищов
(четири две девет нула едно пет), с четиридесет и пет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в тридесет стотинки)
земеделски земи", площ 2.610 дка
(два декара и шестстотин и десет
квадратни метра), шеста категория,
отдел/подотдел - 217/а1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Земеделска земя - имот № 430003 1019.60 лв. (хиляда и
(четири три нула нула нула три), с деветнадесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в шестдесет стотинки)
земеделски земи", площ 7.707 дка
(седем декара и седемстотин и седем
квадратни метра), шеста категория,
отдел/подотдел - 217/б, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІХ (деветнадесет) кв. 24
(двадесет и четири), целият сплощ
802 кв. м. (осемстотин и два
квадратни метра), отреден за ниска
жилищно строителство със Заповед
№ 390-РД-01-03/27.03.2012 г. на
Кмета на Община Свищов

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

Продаден на Георги Семов
Иванов и Иванка Семова
Георгиева с договор от
25.10.2012 г.

9

10

11

Отписан със Заповед №
42-РД-01-03/16.01.2012
г.
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1
557

2
5238/13.06.2012

3
5238

558

5239/13.06.2012

5239

559

5240/13.06.2012

5240

560

5241/13.06.2012

5241

561

5242/14.06.2012

5242

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Кованлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
429013 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Кованлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
429012
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Саръерско",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
428007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Саръерско",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
428004
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Саръерско",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
428001 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 429013 106.00 лв. (сто и шест
(четири две девет нула едно три), с лева)
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 0.801 дка
(осемстотин и един квадратни метра),
шеста категория, отдел/подотдел 217/а1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 429012
(четири две девет нула едно две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.712 дка
(един декар и седемстотин и
дванадесет квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 217/а1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 428007
(четири две осем нула нула седем), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 12.344 дка
(дванадесет
декара
и
триста
четиридесет и четири квадратни
метра),
шеста
категория,
отдел/подотдел - 214/с1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 428004
(четири две осем нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.739 дка
(един декар и седемстотин тридесет и
девет квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 214/т1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 428001
(четири две осем нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.333 дка
(три декара и триста тридесет и три
квадратни метра), пета категория,
отдел/подотдел - 214/т1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

226.50 лв. (двеста
двадесет и шест,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1451.70 лв. (хиляда
четиристотин петдесет
и един лева,
седемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

204.50 лв. (двеста и
четири лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

480.00 лв.
(четиристотин и
осемдесет лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

131

1
562

2
5243/14.06.2012

3
5243

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Саръерско",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
427002 п

5
Земеделска земя - имот № 427002
(четири две седем нула нула две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 13.414 дка
(тринадесет декара и четиристотин и
четиринадесет квадратни метра),
шеста категория, отдел/подотдел 214/у1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
1577.50 лв. (хиляда
петстотин седемдесет
и седем лева, петдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

563

5244/14.06.2012

5244

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Абушев
трап",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
422003

Земеделска земя - имот № 422003
(четири две две нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.771 дка
(един
декар
и
седемстотин
седемдесет и един квадратни метра),
трета категория, отдел/подотдел 216/д1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

478.20 лв.
(четиристотин
седемдесет и осем
лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

564

5245/14.06.2012

5245

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Абушев
трап",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
421003

Земеделска земя - имот № 421003
(четири две едно нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.300 дка
(три декара и триста квадратни
метра),
шеста
категория,
отдел/подотдел - 216/г, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

485.10 лв.
(четиристотин
осемдесет и пет лева,
десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

565

5246/14.06.2012

5246

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Абушев
трап",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
421002

Земеделска земя - имот № 421002 342.50 лв. (триста
Кмет на Община Свищов
(четири две едно нула нула две), с четиридесет и два лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в петдесет стотинки)
земеделски земи", площ 4.229 дка
(четири декара и двеста двадесет и
девет квадратни метра), седма
категория, отдел/подотдел - 216/г1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

566

5247/14.06.2012

5247

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Бостанлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
420033

Земеделска земя - имот № 420033 245.80 лв. (двеста
Кмет на Община Свищов
(четири две нула нула три три), с четиридесет и пет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в осемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 1.672 дка
(един декар и шестстотин седемдесет
и два квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 216/в1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

8

9

10

11

132

1
567

2
5248/14.06.2012

3
5248

568

5249/14.06.2012

5249

569

5250/15.06.2012

5250

570

5251/18.06.2012

5251

571

5252/18.06.2012

5252

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Бостанлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
420012 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Бостанлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
420003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, ул.
"Д-р Димитър
Хр. Павлович"
44

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Бостанлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
420002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Бостанлъка",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
420001 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
6
Земеделска земя - имот № 420012 118.00 лв. (сто и
(четири две нула нула едно две), с осемнадесет лева)
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 0.437 дка
(четиристотин тридесет и седем
квадратни метра), трета категория,
отдел/подотдел - 216/б1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 420003 209.00 лв. (двеста и
(четири двe нула нула нула три), с девет лева)
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.422 дка
(един декар и четиристотин двадесет
и два квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 216/б1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Имот
с
идентификатор
65766.611.1028 (шест пет седем шест
шест точка шест едно едно точка
едно нула две осем) по кадастралната
карта и кадастралните регистри
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК, с площ 283
кв.м. (двеста осемдесет и три
квадратни метра), с начин на трайно
ползване "Друг вид земеделска земя",
номер по предходен план 1028.
Земеделска земя - имот № 420002
(четири две нула нула нула две), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 1.688 дка
(един декар и шестстотин осемдесет и
осем квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 216/а1,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

1161.40 лв. (хиляда сто
шестдесет и един лева,
четиридесет стотинки)

348.10 лв. (триста
четиридесет и осем
лева, десет стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищо

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 420001 540.00 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
(четири две нула нула нула едно), с четиридесет лева)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.000 дка
(три
декара),
пета
категория,
отдел/подотдел - 216/а, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
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1
572

2
5253/18.06.2012

3
5253

573

5254/18.06.2012

5254

574

5255/18.06.2012

5255

575

5256/18.06.2012

5256

576

5257/18.06.2012

5257

4
обл. Велико
Търново, общ
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Ирима",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
414006 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Ирима",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
414005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Студенско",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
414004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Ирима",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
414003

5
6
7
Земеделска земя - имот № 414006 991.50 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
(четири едно четири нула нула шест), деветдесет и един лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
с начин на трайно ползване "Гора в петдесет стотинки)
земеделски земи", площ 8.431 дка
(осем декара и четиристотин тридесет
и един квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 216/ь6,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Чалтия",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
414002 по

Земеделска земя - имот № 414002 326.10 лв. (триста
(четири едно четири нула нула две), с двадесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Гора в десет стотинки)
земеделски земи", площ 4.529 дка
(четири декара и петстотин двадесет
и девет квадратни метра), седма
категория, отдел/подотдел - 216/ь2,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Земеделска земя - имот № 414005
(четири едно четири нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 10.325 дка
(десет декара и триста двадесет и пет
квадратни метра), седма категория,
отдел/подотдел - 216/ь5, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

743.40 лв.
(седемстотин
четиридесет и три
лева, четиридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 414004
(четири едно четири нула нула
четири), с начин на трайно ползване
"Гора в земеделски земи", площ
14.234 дка (четиринадесет декара и
двеста тридесет и четири квадратни
метра),
седма
категория,
отдел/подотдел - 216/ь4, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 414003
(четири едно четири нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.838 дка
(три декара и осемстотин тридесет и
осем
квадратни метра),
седма
категория, отдел/подотдел - 216/ь3,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

1024.80 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемдесет стотинки)

276.30 лв. (двеста
седемдесет и шест
лева, тридесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
577

2
5258/18.06.2012

3
5258

578

5259/18.06.2012

5259

579

5260/18.06.2012

5260

580

5261/18.06.2012

5261

581

5262/18.06.2012

5262

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Чалтия",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
413003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Гийклик",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
412005 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Гийклик",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
412004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Гийклик",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
412003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Гийклик",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
412002

5
Земеделска земя - имот № 413003
(четири едно три нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 0.795 дка
(седемстотин деветдесет и пет
квадратни метра), четвърта категория,
отдел/подотдел - 216/ь1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

6
148.80 лв. (сто
четиридесет и осем
лева, осемдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 412005
(четири едно две нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 5.398 дка
(пет декара и триста деветдесет и
осем
квадратни
метра),
пета
категория, отдел/подотдел - 217/ь5,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

777.30 лв.
(седемстотин
седемдесет и седем
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 412004
(четири едно две нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 16.166 дка
(шестнадесет декара и сто шестдесет
и шест квадратни метра), шеста
категория, отдел/подотдел - 217/ь4,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

2138.80 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
сто тридесет и осем
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, осемдесет
стотинки)

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 412003 663.70 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(четири едно две нула нула три), с шестдесет и три лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в седемдесет стотинки)
земеделски земи", площ 5.017 дка
(пет декара и седемнадесет квадратни
метра),
шеста
категория,
отдел/подотдел - 217/ь3, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 412002 431.00 лв. (четистотин
(четири едно две нула нула две), с тридесет и един лева)
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.258 дка
(три декара и двеста петдесет и осем
квадратни метра), шеста категория,
отдел/подотдел - 217/ь2, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
582

2
5263/18.06.2012

3
5263

583

5264/18.06.2012

5264

584

5265/18.06.2012

5265

585

5266/18.06.2012

5266

586

5267/18.06.2012

5267

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Чалтия",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
410015 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Кална дере",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
409002 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Кална дере",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
409001 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Смрадликата"
, ЕКАТТЕ
37784, имот №
406003 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Козловец,
местност
"Ехово бърдо",
ЕКАТТЕ
37784, имот №
403004

5
6
7
Земеделска земя - имот № 410015 2183.10 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
(четири едно нула нула едно пет), с сто осемдесет и три
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в лева, десет стотинки)
земеделски земи", площ 8.984 дка
(осем декара и деветстотин осемдесет
и четири квадратни метра), трета
категория, отдел/подотдел - 216/с,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 409002 894.10 лв. (осемстотин
(четири нула девет нула нула две), с деветдесет и четири
начин на трайно ползване "Гора в лева, десет стотинки)
земеделски земи", площ 6.082 дка
(шест декара и осемдесет и два
квадратни метра), шеста категория,
отдел/подотдел - 216/з1, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 409001
(четири нула девет нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 48.574 дка
(четиридесет и осем декара и
петстотин седемдесет и четири
квадратни метра), шеста категория,
отдел/подотдел - 216/з, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.
Земеделска земя - имот № 406003
(четири нула шест нула нула три), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 29.359 дка
(двадесет и девет декара и триста
петдесет и девет квадратни метра),
шеста категория, отдел/подотдел 216/е, вид на горите или вид на
подотдела - иглолистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

7140.40 лв. (седем
хиляди сто и
четиридесет лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

4963.10 лв. (четири
хиляди деветстотин
шестдесет и три лева,
десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 403004
(четири нула три нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 9.953 дка
(девет декара и деветстотин петдесет
и три квадратни метра), пета
категория, отдел/подотдел - 214/х,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.
Начин на възстановяване - реални
граници.

1791.50 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
седемстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет и един лева,
петдесет стотинки)

8

9

10

11

136

1
587

2
5270/13.07.2012

3
5270

4
гр. Свищов,
ул. "Патриарх
Евтимий" 69А,
кад. район
65766, кв. 205,
парцел Х

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.64 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка шест четири), целият с
площ 428 кв.м. (четиристотин
двадесет и осем квадратни метра) по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/18.10.2009 г. на
Изпълнителния директор на АГКК,
изменен със Заповед № КД-14-04311/31.08.2009 г., а по ПУП-ПРЗ,
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
г. на Общински съвет - Свищов,
отреден за обществено - обслужващи
дейности със Заповед № 1539-РД-0103/28.12.2011 г., застроен урегулиран
поземлен имот УПИ Х (десети), кв.
205 (двеста и пет), с площ 428 кв.м.
(четиристотин двадесет и осем
квадратни метра).

6

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

588

5271/13.07.2012

5271

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Овча Могила,
местност
"Ирима"

Земеделска земя - имот № 000391 7829,00 лв. (седем
(нула нула нула три девет едно), с хиляди осемстотин
начин на трайно ползване "Нива", двадесет и девет лева)
площ 84,047 дка (осемдесет и четири
декара и четиридесет и седем
квадратни метра), шеста категория.

589

5272/17.08.2012

5272

обл.Велико
Търново,
община
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Георги
Матев" 7, кв.
87, парцел
ХVІІІ-965, ПИ
с
идентификато
р
65766.702.965,
номер по
предходен
план:5010965

Недвижим имот в урбанизирана 5 226,00 лв. (пет
Кмет на Община Свищов
територия
на
гр.
Свищов, хиляди двеста двадесет - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
представляващ застроен поземлен и шест лева)
имот с идентификатор 65766.702.965
(шест пет седем шест шест точка
седем нула две точка девет шест пет)
с площ 402 кв.м.(четиристоти и два
квадратни метра) по кадастралната
крарта и кадастрални регистри на
землище гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, а по ПУП - ПРЗ,
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
г. на ОбС - Свищов, застроен
урегулиран поземелен имот УПИ
ХVІІІ
965
(осемнадесет
деветстотин шестдесет и пет), кв. 87
(осемдесет и седем), отреден за
жилищно строителство, целият с
площ 404 кв.м.(четиристотин и
четири квадратни метра)

8

9

10

11

СУПЦ "Св. Климент
Охридски"
с.
Овча
Могила - ЕИК ............
съгласно Решение №
126/24.02.2003 г. на ОС
"Земеделие" гр. Свищов
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1
590

2
5273/12.09.2012

3
5273

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
65766.508.430

591

5274/12.09.2012

5274

обл. велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.508.29

592

5275/17.09.2012

5275

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Стъклен",
имот с
идентификато
р
65766.417.214

593

5276/17.09.2012

5276

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, имот
с
идентификато
р 65766.238.14

5
Недвижим имот в неурбанизирана
територия
та
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот д
идентификатор 65766.508.430 (шест пет
седем шест шест точка пет нула осем
точка четири три нула), целият с площ
13 078 кв.м. (тринадесет хиляди и
седемдесет и осем квадратни метра),
трайно предназначение на територията :
земеделска, с начин на трйно ползване
"Друг вид земеделска земя" по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище град Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК - софия,
изменени със Заповед № КД-14-04381/16.08.2012 г. на Началник на СГКК
- Велико Търново.
Недвижим
имот,
представляващ
поземлен имот с идентификатор
65766.508.29 , целият с площ 58 279
кв.м., с трайно предназначение на
територията:Земеделска, с начин на
трайно ползване"Друга земеделска
територия" по кадастралната крата и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК-София,
изменени със Заповед І КД-14-043/05.01.2012 г. на Началник на СГККВелико Търново
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.214 (шест пет
седем шест шест точка четири едно
седем точка две едно четири), с начин
на трайно ползване "Друг вид трайно
насаждение", шеста категория, с площ
551 кв.м. (петстотит петдесет и един
квадратни метра) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр. София
изменени със Заповед № КД-14-04170/28.03.2011 г. на Началник на СГКК
- Велико Търново.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.238.14 (шест пет
седем шест шест точка две три осем
точка
едно
четири),
стар
идентификатор 65766.238.11 (шест пет
седем шест шест точка две три осем
точка едно едно) , с начин на трайно
ползване "нива", четвърта категория, с
площ 25066 кв.м. (двадесет и пет
хиляди и шестдесет и шест квадратни
метра) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София
изменени със Заповед № КД-14-04380/16.08.2012 г. на Началник на СГКК
- Велико Търново.

6
7
52 542,20 лв. (петдесет Кмет на Община Свищов
и две хиляди петстотин - чл. 12 ,ал. 5 от ЗОС.
четиридесет и два лева,
двадесет стотинки)

8

9

10

11

221 553,40 лв. (двеста Кмет
на
Община
двадесет и една хиляди Свищов-Чл.12, ал.5 от
петстотин петдесет и
ЗОС
три лева, четиридесет
стотинки)

С договор от 14.03.2013 г.
продаден на Консорциум
"Екоинвест"ДЗЗД гр. Свищов.

105.30 лв. (сто и пет
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

С договор от 17.12.2012 г.
продаден на Шезаи Джевдетов
Мехмедоl

Отписан със Заповед №
174-РД-0103/04.03.2013 г.

3233.50 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
двеста тридесет и три
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, петдесет
стотинки)

С Договор от 12.12.2012 г.
продаден на "Балджиеви - 91"
ООД гр. Севлиево.

Отписан със Заповед №
75-РД-01-03/01.02.2013
г.
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1
594

2
5277/17.09.2012

3
5277

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, имот
с
идентификато
р 65766.238.15

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.238.15 (шест
пет седем шест шест точка две три
осем
точка
едно
пет),
стар
идентификатор 65766.238.11 (шест
пет седем шест шест точка две три
осем точка едно едно), с начин на
трайно ползване "Нива", четвърта
категория, с площ 19591 кв.м.
(деветнадесет
хиляди
петстотин
деветдесет и един квадратни метра)
по
кадастралната
карта
и
кадастралните регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София изменен със Заповед № КД-1404-380/16.08.2012 г. на Началник на
СГКК - Велико Търново.

6
7
2527.20 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
петстотин двадесет и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
седем лева, двадесет
стотинки)

595

5278/12.10.2012

5278

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Арда" № 4,
имот с
идентификато
р
65766.702.978

Недвижим имот в урбанизирана 4 368,00 лв. (четири
територия
на
гр.
Свищов, хиляди триста
представляващ поземлен имот с шестдесет и осем лева)
идентификатор 65766.702.978 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка девет седем осем),
целият
с
площ
421
кв.м.
(четиристотин двадесет и един
квадратни метра) по кадастралнана
карта и кадастрални регистри на
землище град Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, а по ПУП-ПРЗ,
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
г. на Общински съвет-Свищов,
застроен урегулиран поземлен имот
УПИ
ХІІІ-978
(тринадесетдеветстотин седемдесет и осем) , кв.
86 (осемдесет и шест), с площ 419
кв.м.(четиристотин и деветнадесет
квадратни метра),

596

5279/15.10.2012

5279

обрл. Велико
Търново
(VTR) , гр.
Свищов
(VTR28) , гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.611.4,
местност
"Стъклен"

Земеделска
земя
имот
с 90,50 лв.(деветдесет
идентификатор 65766.411.4 (шест пет лева, петдесет
седем шест шест точка четири едно стотинки)
едно точка четири), с начин на трайно
ползване "Нива", шеста категория, с
площ 859 кв.м. (осемстотин петдесет
и един квадратни метра), (стар
идентификатор : 65766.37.3) по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04165/25.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
С договор от 04.03.2013 г.
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
продаден на Виолета Атанасова
Благова.
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1
597

2
5280/15.10.2012

3
5280

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.417.120

5
6
Земеделска
земя
имот
с 126,60 лв. (сто
идентификатор 65766.417.120 (шест двадесет и шест лева,
пет седем шест шест точка четири шестдесет стотинки)
едно седем точка едно две нула), с
площ 1 202 кв.м.(хиляда двеста и два
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насъждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № 1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04170/28.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр.Велико Търново, номер по
предходен план: 360202

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

598

5281/17.10.2012

5281

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), с.
Козловец
ЕКАТТЕ
37784, имот
кад. № 000147

Земеделска земя, представляваща
имот кадастрален № 000147 (нула
нула нула едно четири седем), с площ
3,000 дка (три декара), с начин на
трайно ползване: друг промишлен
терен, по картата на възстановената
собственост на с. Козловец

6 067,20 лв.(шест
хиляди шестдесет и
седем лева, двадесет
стотинки)

Кмет

599

5282/15.10.2012

5282

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Грогор Д.
Начович" №
55 А, имот с
идентификато
р
65766.701.450
по КККР на гр.
Свищов, УПИ
ХІІ-450, кв.22
по ПУП,

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.701.450 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула едно точка четири пет нула),
целият с площ 255 кв.м.(двеста
петдесет и пет квадратни метра), с
начин на трайно ползване: друг
поземлен имот без определено
стопанско
предназначение,
стар
идентикатор 65766.701.4120, номер
по предходен план: квартал 22,
парцел: ХІІ-450, по кадастрална карта
и кадастрални регистри на землище
гр. Свищов, одобрени с ъс Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-318/12.07.2012 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново, а по
ПУП -ПРЗ, одобрен със Заповед №
717-РД-01-03/01.06.2012
г.
на
Зам.Кмет
"БИРР"
на
Община
Свищов, отреден за геотехнически
мероприятия - незастроен урегулиран
поземлен
имот
УПИ
ХІІ-450
(дванадесет-четиристотин и петдесет
и пет), кв.22 (двадесет и втори), с
площ 255 кв.м. (двеста петдесет и пет
квадратни метра),

1 657,50 лв. (хиляда
шестстотин петдесет и
седем лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12 ал. 5 от ЗОС

8
С договор от 07.03.2013 г.
продаден на Анастас Давидов
Анастасов.

9

10

11

на
Община
вищов - чл. 12,
ал. 5 от ЗОС
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1
600

2
5283/09.11.2012

3
5283

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.411.61

601

5284/09.11.2012

5284

602

5285/09.11.2012

5285

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.411.129
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.412.4

603

5286/09.11.2012

5286

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.412.15

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.411.61 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно едно точка шест едно), с площ
755 кв.м. (седемстотин петдесет и пет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД- 1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04160/09.04.2011 г. на Началника на
СГКК - гр.Велико Търново
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.411.129 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно едно точка едно две девет), с
площ 524 кв.м. (петстотин двадесет и
четири квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Нива", шеста
категория по кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-165/25.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр.Велико Търново
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.412.4 (шест пет
седем шест шест точка четири едно
две точка четири), с площ 1 052 кв.м.
(хиляда петдесет и два квадратни
метра), с начин на трайно ползване
"Друг вид трайно насаждение", шеста
категория по кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-163/25.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.412.15 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно две точка едно пет), с площ 1
128 кв.м. (хиляда сто двадесет и осем
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04163/25.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново,

6
144.30 лв. (сто
четиридесет и четири
лева, тридесет
стотинки)

7
8
Кмет на Община Свищов
С договор от 07.03.2013 г.
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
продаден на Светослав Ангелов
Александров.

524.00 лв. (петстотин
двадесет и четири
лева)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

177.80 лв. (сто
седемдесет и седем
лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

190.70 лв. (сто и
деветдесет лева,
седемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

9

10

11

С договор от 07.03.2013 г.
продаден на Димитър Иванов
Прокопев.
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1
604

2
5287/09.11.2012

3
5287

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.412.17

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.412.17 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно две точка едно седем), с площ 1
169 кв.м. (хиляда сто шестдесет и
девет квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Друг вид трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД- 1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04163/25.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново, номер по
предходен план: 65766.39.23

6
197.60 лв. (сто
деветдесет и седем
лева, шестдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

605

5288/09.11.2012

5288

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.412.18

93.20 лв. (деветдесет и
три лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

606

5289/09.11.2012

5289

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.412.19

112.10 лв. (сто и
дванадесет лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

607

5290/09.11.2012

5290

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.413.14

Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.412.18 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно две точка едно осем), с площ 1
001 кв.м.(хиляда и един квадратни
метра), с начин на трайно ползване
"Друг вид нива", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РДІ1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04163/25.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново, номер по
предходен план: 65766.39.23
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.412.19 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно две точка едно девет), с площ 1
203 кв.м.(хиляда двеста и три
квадратни метра), с начин на трайно
ползване "Друг вид нива", шеста
категория по кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-163/25.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.413.14 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно три точка едно четири), с площ 1
000 кв.м.(хиляда квадратни метра), с
начин на трайно ползване "Нива",
шеста категория по кадастрална карта
и кадастрални регистри на землище
гр. Свищов, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-162/24.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново

93.20 лв. (деветдесет и
три лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11
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1
608

2
5291/14.11.2012

3
5291

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.413.19

609

5292/09.11.2012

5292

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.413.19

610

5293/09.11.2012

5293

611

5294/09.11.2012

5294

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Гаргалъка",
ПИ с
идентификато
р
65766.414.137
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Гаргалъка",
ПИ с
идентификато
р
65766.414.138

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.413.19 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно три точка едно едно девет), с
площ 560 кв.м. (петстотин и
шестдесет квадратни метра), с начин
на трайно ползване "Друг вид трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04162/24.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр.Велико Търново
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.413.19 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно три точка едно девет), с площ
560 кв.м. (петстотин и шестдесет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04162/24.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново, номер по
предходен план: 65766.36.3
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.414.137 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно четири точка едно три седем), с
площ 270 кв.м. (двеста и седемдесет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване "Друг вид нива", шеста
категория по кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-172/29.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.414.138 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно четири точка едно три осем), с
площ 460 кв.м. (четиристотин и
шестдесет квадратни метра), с начин
на трайно ползване "Друг вид нива",
шеста категория по кадастрална карта
и кадастрални регистри на землище
гр. Свищов, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-172/29.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново.

6
7
86.40 лв. (осемдесет и Кмет на Община Свищов
шест лева, четиридесет - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

8

9

10

11

86.40 лв. (осемдесет и Кмет на Община Свищов
шест лева, четиридесет - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

28.40 лв. (двадесет и
Кмет на Община Свищов
осем лева, четиридесет - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

48.40 лв. (четиридесет
и осем лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

143

1
612

2
5295/09.11.2012

3
5295

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.416.29

613

5296/09.11.2012

5296

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.416.48

614

5297/09.11.2012

5297

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.416.49

615

5298/09.11.2012

5298

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.417.107

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.416.29 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно шест точка две девет), с площ
909 кв.м. (деветстотин и девет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04172/29.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново,
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.416.48 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно шест точка четири осем), с площ
928 кв.м. (деветстотин двадесет и
осем квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Друг вид трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04172/29.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.416.49 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно шест точка четири девет), с
площ 1 000 кв.м. (хиляда квадратни
метра), с начин на трайно ползване
"Друг вид трайно насаждение", шеста
категория по кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-172/29.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.107 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка едно нула седем), с
площ
764
кв.м.
(седемстотин
шестдесет и четири квадратни метра),
с начин на трайно ползване "Друг вид
трайно насаждение", шеста категория
по кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04170/28.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.

6
187.10 лв. (сто
осемдесет и седем
лева, десет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

177.30 лв. (сто
седемдесет и седем
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

191.10 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
деветдесет и един лева, - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

146.00 лв. (сто
четиридесет и шест
лева)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8
С договор от 28.03.2013 г.
продаден на Йовко Савов
Йовков.

9

10

11

С договор от 20.03.2013 г.
продаден на Мирон Веселинов
Миронов.

С договор от 07.03.2013 г.
продаден на Стоян Митев
Андонов.

144

1
616

2
5299/09.11.2012

3
5299

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.417.188

617

5300/09.11.2012

5300

618

5301/09.11.2012

5301

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.417.210
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.417.211

619

5302/09.11.2012

5302

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
65766.417.213

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.188 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка едно осем осем), с
площ 637 кв.м. (шестстотин тридесет
и седем квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Друг вид трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04170/28.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.210 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка две едно нула), с
площ
479 кв.м. (четиристотин
седемдесет и девет квадратни метра),
с начин на трайно ползване "Друг вид
нива",
шеста
категория
по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04170/28.03.2011 г.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.211 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка две едно едно), с
площ 263 кв.м. (двеста шестдесет и
три квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Друг вид трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД- 1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04170/28.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.213 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка две едно три), с
площ 335 кв.м. (триста тридесет и пет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД- 1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04161/28.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.

6
121.70 лв. (сто
двадесет и един лева,
седемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8
С договор от 06.03.2013 г.
продаден на Георги Веселинов
Георгиев.

50.40 лв. (петдесет
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

С договор от 26.02.2013 г.
продаден на Петър Методиев
Маринов.

50.30 лв. (петдесет
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

С договор от 11.03.2013 г.
продаден на Стефан Иванов
Кирчев.

68.90 лв. (шестдесет и
осем лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

9

10

11

145

1
620

2
5303/09.11.2012

3
5303

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.417.57

621

5305/15.11.2012

5305

обл. Велико
Търново (VR),
общ. Свищов
(VR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,, ул.
"Патриарх
Евтимий"
№76, кв. 170,
УПИ І, кв. 170
по ПУП, ПИ с
идентификато
р
65766.702.457
8 по КККР на
гр. Свищов

622

5306/16.11.2012

5306

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766 ,
местност
Стрелбището,
ПИ с
идентификато
р 65766.650.16
по КККР на гр.
Свищов

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.57 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка пет седем), с площ 1
002 кв.м.(хиляда и два квадратни
метра), с начин на трайно ползване
"Друг вид трайно насаждение", шеста
категория по кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-170/28.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4578 (шест
пет седем шест шест тточка седем
нула две точка четири пет седем
осем), целият с площ 1 410.00 кв.м.
(хиляда четиристотин и десет
квадратни метра) , с начин на трайно
ползване: за друг обществен обект,
комплекс, (номер по предходен план:
5014578), по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810812.02.2009 г. на АГКК - София, а
по ПУП -ПРЗ, зона "Изток" одобрен с
Решение № 348/30.10.2008 г. на
Общински съвет - Свищов, с
отреждане за жилищно строителство
в застроен урегулиран поземлен имот
УПИ І - 4578, 4257, 5018, 4637, 4441,
5019, 4577, 4440, 4622
Недвижим
имот
имот
в
неурбанизирана
територия
на
землище гр. Свищов, представляващ
поземлен имот с идентификатор
65766.650.16 (шест пет седем шест
шест точка шест пет нула точка едно
шест), целият с площ 5 674,00
кв.м.(пет
хиляди
шестстотин
седемдесет и четири квадратни
метра), с трйно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин
на трайно ползванае: за друг
обществен обект, комплекс, по
кадасталната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-01-03/12.02.2009 г. на
АГКК София, изменени със Заповед
№ КД-14-04-433/24.09.2012 г. на
Началника на СГКК - гр.Велико
Търново,
стар
идентификатор:
65766.650.9, номер по предходен
план: 65766.650.9

6
7
191.50 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
деветдесет и един лева, - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
петдесет стотинки)

9 380,40 лв.(девет
хиляди триста и
осемдесет лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община - Чл. 12,
ал. 5 от ЗОС

23 286,10 лв.(двадесет
и три хиляди двеста
осемдесет и шест лева,
десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл.12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

146

1
623

2
5307/13.12.2012

3
5307

4
обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов,
местност
"Совата",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ
65766.232.6

624

5308/13.12.2012

5308

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28) с.
Совата,
ЕКТТЕ 67787,
ул. "Шеста" №
3, ПИ
67787.707.112
по КККР,
УПИ ІІІ-112
кв. 14 по ПУП

625

5311/16.01.2013

5311

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
Стрелбището,
ПИ с
идентификато
р 65766.650.16
по КККР на гр.
Свищов

5
Земеделска земя - поземлен имот с
идентификатор 65766.232.6 (шест пет
седем шест шест точка две три две
точка шест), с площ 50 363 кв.м.
(петдесет хиляди триста шестдесет и
три квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Нива", четвърта
категория по кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК гр. София (стар идентификатор
65766.232.3).
Недвижим имот в урбанизирана
територия на с. Совата, община
Свищов, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67787.707.112
(шест седем седем осем седем точка
седем нула седем точка едно едно
две), целият с площ 558 кв.м.
(петстотин петдесет и осем квадратни
метра) с начин на трайно ползване:за
култова, религиозна сграда, комплекс
(стар идентификатор 65766.707.112,
номер по предходен план:квартал 14,
парцел ІІІ-112) по кадастралната
карта и кадастралните регистри
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
изменени със Заповед КД-14-04479/19.10.2012 г. на Началника на
СГКК В. Търново, а по ПУП-ПРЗ
незастроен УПИ ІІІ-112 (трети-сто и
дванадесет) кв. 14 (четиринадесет),
отреден за "Параклис" със Заповед №
1174-РД-01-03/14.08.2012 на Кмета на
Община Свищов и Решение №
281826.07.2012 г., Прот. 17 на
Общински съвет - Свищов.
Недвижим имот в урбанизирана
територия на землище гр. Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.650.16 (шест
пет седем шест шест точка шест пет
нула точка едно шест), целият с площ
5 674,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин
седемдесет и четири квадратни
метра), с трайно предназначение на
територията: горска, с начин на
трайно
ползванае:
Друг
вид
дървопроизводителна
гора
по
кадасталната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-01-03/12.02.2009 г. на
АГКК София, изменени със Заповед
№ КД-14-04-433/24.09.2012 г. на
Началника на СГКК - гр. Велико
Търново,
стар
идентификатор:
65766.650.9, номер по предходен
план: 65766.650.9

6
8513,90 лв. (осем
хиляди петстотин и
тринадесет лева,
деветдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8
Продаден на "ВИНПРОМ СВИЩОВ" АД гр.. Свищов с
договор от 10.04.2013 г.

9

10

11
Отписан със Заповед №
444-РД-0103/09.05.2013 г.

1165,10 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
шестдесет и пет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

663.90 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
шестдесет и три лева,
- чл.12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет стотинки)

147

1
626

2
5312/28.01.2013

3
5312

4
обл. Велико
Търново
(VTR), община
Свищов (VTR
28), с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, кв. 72,
парцел ХІV по
ПУП на с.
Драгомирово

5
Обособен обект - магазин, състоящ се
от предверие, зала, санитарен възел и
склад със ЗП - 115 кв.м. (сто и
петнадесет
квадратни
метра),
разположен на първи етаж от
двуетажна
масивна
със
стб
конструкция. Сграда построена 1966
г. съответното право на строеж върху
част от УПИ ХІV (четиринадесет) кв.
72 (седемдесет и две), с площ 1 550
кв.м. (хиляда петстотин петдесет
квадратни
метра),
отреден
за
обществено обслужване по ПУП на с.
Драгомирово.

6
3 264.60 лв. (три
хиляди двеста
шестдесет и четири
лева, шестдесет
стотинки)

7
Кметство с. Драгомирово
Решение
№
464/30.06.2005 г. Пр. 40
на Общински съвет Свищов

627

5313/06.02.2013

5313

област Велико
Търново
(VTR), община
Свищов
(VTR28),
землище с.
Вардим,
ЕКАТТЕ
10118,
местност
"Соватлъка",
имот №
067036

Земеделска земя - имот № 067036
(нула шест седем нула три шест) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 36,716 дка (тридесет и шест
декара седемстотин и шестнадесет
квадратни метра) от които 3,437 дка
(три декара четиристотин тридесет и
седем квадратни метра) четвърта
категория, 30,432 дка (тридесет
декара четиристотин тридесет и два
квадратни метра) пета категория и
2,847 дка (два декара осемстатин
четиридесет и седем квадратни
метра) десета категория.

3451,30 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
четиристотин петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и един лева, тридесет
стотинки)

628

5314/06.02.2013

5314

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Ненова
шатра", ПИ с
идентификато
р 65766.162.4

Имот с идентификатор 65766.162.4
(шест пет седем шест шест точка едно
шест две точка четири) с площ 7900
кв.м. (седем хиляди и деветстотин
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Нива, трета категория,
съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г.
на АГКК гр. София.

1219,40 лв. (хиляда
двеста и деветнадесет
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

629

5315/06.02.2013

5315

гр. Свищов, Недвижим имот в неурбанизирана
кад. район
територия, представляващ незастроен
65766, пл.№35 имот с идентификатор 65766.508.35
(шест пет седем шест шест точка пет
нула осем точка три пет) с площ 21
114 кв.м. (двадесет и една хиляди сто
и четиринадесет квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, с начин на
трайно
ползване:
За
друг
производствен, складов обект, номер
по предходен план: 444.

70 233.60 лв.
(седемдесет хиляди
двеста тридесет и три
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

148

1
630

2
5317/01.03.2013

3
5317

4
обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), с.
Совата,
ЕКАТТЕ
67787, ул.
"Осма" 2, ПИ с
идентификато
р 67787.707.74
по ККиКР

631

5318/01.03.2013

5318

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), с.
Совата,
ЕКАТТЕ
67787, ул.
"Осма" 2, вх.
"А", ет. 1, ПИ
с
идентификато
р
67787.707.74.,
СОС с
идентификато
р
65766.707.74.1
.1

632

5319/07.03.2013

5319

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.416.51
по
кадастралната
карта и
кадастрални
регистри на
землище гр.
Свищов

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
с.
Совата,
представляващ застроен поземлен
имот с идентификатор 67787.707.74
(шест седем седем осем седем точка
седем нула седем точка седем
четири), целият с площ 1052 кв.м.
(хиляда петдесет и два квадратни
метра) с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м) съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
представляващ застроен УПИ ІІІ
(три) кв. 8 (осем) по регулационния
план одобрен със Заповед №
1266/1993 г.
Самостоятелен
обект
с
идентификатор
67787.707.74.1.1
(шест седем седем осем седем точка
седем нула седем точка седем четири
точка едно точка едно) с площ 45,10
кв.м. (четиридесет и пет квадратни
метра, десет квадратни сантиметра),
представляващ жилище, едноетажно,
състоящо се от стая, антре, коридор и
прилежаща изба с ПП - 13,60 кв.м.
(тринадесет
квадратни
метра,
шестдесет квадратни сантиметра),
вход "А", в сграда № 1 (едно),
съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК гр. София, изменени със
Заповед № КД-14-04-507/01.11-2012
г. на СГКК - Велико Търново.

6
1918,80 лв. (хиляда
деветстотин и
осемнадесет лева,
осемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

250,70 лв. (двеста и
петдесет лева,
седемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска
земя
имот
с 201.30 лв. (двеста и
идентификатор 65766.416.51 (шест един лева, тридесет
пет седем шест шест точка четири стотинки)
едно шест точка пет едно), с площ
978 кв.м. (деветстотин седемдесет и
осем квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Друг вид трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04172/29.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

149

1
633

2
5320/07.03.2013

3
5320

4
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.416.52

634

5321/07.03.2013

5321

635

5322/07.03.2013

5322

обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.417.202
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р
65766.417.212

636

5323/12.03.2013

5323

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), с.
Царевец,
ЕКАТТЕ
78121, ул.
"Осемнадесета
" 3, УПИ І кв.
61А по РП
одобрен със
Заповед №
495/1933 г. и
№ 644/1934 г.

5
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.416.52 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно шест точка пет две), с площ 993
кв.м. (деветстотин деветдесет и три
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04172/29.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.202 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка две нула две), с
площ 296 кв.м. (двеста деветдесет и
шест квадратни метра), с начин на
трайно ползване "Нива", шеста
категория по кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София, изменени със Заповед № КД14-04-170/28.03.2011 г. на Началника
на СГКК - гр. Велико Търново.
Земеделска
земя
имот
с
идентификатор 65766.417.212 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно седем точка две едно две), с
площ 280 кв.м. (двеста и осемдесет
квадратни метра), с начин на трайно
ползване
"Друг
вид
трайно
насаждение", шеста категория по
кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК гр. София,
изменени със Заповед № КД-14-04170/28.03.2011 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново.
Недвижим
имот,
представляващ
застроен урегулиран поземлен имот УПИ І (едно), с площ 1764 кв.м.
(хиляда седемстотин шестдесет и
четири квадратни метра) кв. 61А
(шестдесет и едно "А").

6
204.40 лв. (двеста и
четири лева,
четиридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

33.60 лв. (тридесет и
три лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

57.60 лв. (петдесет и
седем лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

5543,30 лв. (пет хиляди Кмет на Община Свищов
петстотин четиридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и три лева, тридесет
стотинки)

150

1
637

2
5325/14.03.2013

3
5325

638

5326/18.03.2013

5326

639

5327/18.03.2013

5327

640

5328/18.03.2013

5328

641

5329/18.03.2013

5329

642

5330/18.03.2013

5330

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Манастирски
баир",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
103016
обл.Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Ненова
шатра", ПИ с
идентификато
р 65766.162.5
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"При хана",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
054022
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Черниците",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
121088
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Зад
старите лозя",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
047006
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Зад
старите лозя",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
047029

5
6
7
Земеделска земя - имот № 103016 1136.50 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
(едно нула три нула едно шест), с тридесет и шест лева,
- чл.12, ал. 5 от ЗОС
площ 6.525 дка (шест декара, петдесет стотинки)
петстотин двадесет и пет квадратни
метра), с начин на трайно ползване
"Нива", четвърта категория.

Земеделска
земя
имот
с 219.90 лв. (двеста и
идентификатор 65766.162.5 (шест пет деветнадесет лева,
седем шест шест точка едно шест две деветдесет стотинки)
точка пет), с площ 1 301 кв.м. (хиляда
триста и един квадратни метра), с
начин на трайно ползване "Нива",
трета категория по кадастрална карта
и кадастрални регистри на землище
гр. Свищов, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК гр.
София.

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 054022 522.70 лв. (петстотин
(нула пет четири нула две две), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Ливада", седемдесет стотинки)
площ 7.778 дка (седем декара и
седемстотин седемдесет и осем
квадратни метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 121088 222.10 лв. (двеста
(едно две едно нула осем осем), с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Лозе", десет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 047006 1113.80 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
(нула четири седем нула нула шест), с и тринадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", осемдесет стотинки)
площ 8.223 дка (осем декара и двеста
двадесет и три квадратни метра),
четвърта категория.

Земеделска земя - имот № 047029
(нула четири седем нула два девет), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 19.104 дка (деветнадесет декара
и сто и четири квадратни метра),
четвърта категория.

2 587.60 лв. (две
хиляди петстотин
осемдесет и седем
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

151

1
643

2
5331/20.03.2013

3
5331

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Матката",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
403005
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Хаджиахмедо
ва страна",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
405006
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Хаджиахмедо
ва страна",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
405047
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Герана",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
406007

5
Земеделска земя - имот № 403005
(четири нула три нула нула пет), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.370 дка
(три декара и триста и седемдесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 202/е, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
Земеделска земя - имот № 405006
(четири нула пет нула нула шест), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 3.748 дка
(три
декара
и
седемстотин
четиридесет и осем квадратни метра),
четвърта категория, отдел/подотдел 203/з, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.

644

5332/20.03.2013

5332

645

5333/20.03.2013

5333

646

5334/20.03.2013

5334

647

5335/20.03.2013

5335

648

5337/20.03.2013

5337

6
47,20 лв. (четиридесет
и седем лева, двадесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

920,90 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
и двадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 405047 522,40 лв. (петстотин
(четири нула пет нула четири седем), двадесет и два лева,
с начин на трайно ползване "Гора в четиридесет стотинки)
земеделски земи", площ 2.126 дка
(два декара и сто двадесет и шест
квадратни метра), четвърта категория,
отдел/подотдел - 203/з, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 406007 111,50 лв. (сто и
(четири нула шест нула нула седем), с единадесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в петдесет стотинки)
земеделски земи", площ 7.588 дка
(седем декара и петстотин осемдесет
и осем квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 203/м,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Ореш,
местност
"Бъзовец",
ЕКАТТЕ
53672, имот №
406008

Земеделска земя - имот № 406008 39,70 лв. (тридесет и
(четири нула шест нула нула осем), с девет лева, седемдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 3.150 дка
(три декара и сто и петдесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 203/л, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Големия
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
174001

Земеделска земя - имот № 174001 48,40 лв. (четиридесет
(едно седем четири нула нула едно), с и осем лева,
начин на трайно ползване "Гора в четиридесет стотинки)
земеделски земи", площ 4.937 дка
(четири
декара
и
деветстотин
тридесет и седем квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 208/ь1, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

152

1
648

2
5338/20.03.2013

3
5338

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
151004

5
Земеделска земя - имот № 151004
(едно пет едно нула нула четири), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 11,110 дка
(единадесет декара и сто и десет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 204/ь10, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.

6
147,80 лв. (сто
четиридесет и седем
лева, осемдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

649

5339/20.03.2013

5339

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малкия
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
152005

Земеделска земя - имот № 152005 252,20 лв. (двеста
(едно пет две нула нула пет), с начин петдесет и два лева,
на трайно ползване "Гора в двадесет стотинки)
земеделски земи", площ 7,185 дка
(седем декара и сто осемдесет и пет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 204/г, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

650

5340/20.03.2013

5340

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Кюнка",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
152001

Земеделска земя - имот № 152001 92,90 лв. (деветдесет и
(едно пет две нула нула едно), с два лева, деветдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 6,318 дка
(шест декара и триста и осемнадесет
квадратни метра), десета категория,
отдел/подотдел - 204/ь8, вид на
горите или вид на подотдела широколистна гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

651

5341/20.03.2013

5341

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малкия
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
152006 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 152006 240,60 лв. (двеста и
(едно пет две нула нула шест), с четиридесет лева,
начин на трайно ползване "Гора в шестдесет стотинки)
земеделски земи", площ 16,368 дка
(шестнадесет
декара
и
триста
шестдесет и осем квадратни метра),
десета
категория
от
които
отдел/подотдел - 204/в, площ 4,732
дка (четири декара, седемстотин
тридесет и два квадратни метра), вид
на горите или вид на подотдела широколистна гора и отдел/подотдел
- 204/ь1, площ 11,635 дка (единадесет
декара, шестстотин тридесет и пет
квадратни метра), вид на горите или
вид на подотдела - широколистна
гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

652

5342/20.03.2013

5342

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малкия
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
152007

Земеделска земя - имот № 152007 63,80 лв. (шестдесет и
(едно пет две нула нула седем), с три лева, осемдесет
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 3,965 дка
(три декара и деветстотин шестдесет
и пет квадратни метра), десета
категория, отдел/подотдел - 204/ь2,
вид на горите или вид на подотдела широколистна гора.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

153

1
653

2
5343/20.03.2013

3
5343

654

5344/20.03.2013

5344

655

5345/20.03.2013

5345

656

5346/21.03.2013

5346

657

5347/21.03.2013

5347

658

5348/21.03.2013

5348

659

5349/21.03.2013

5349

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Малкия
сарен",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
152008
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Балаклия",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
154001

5
6
7
Земеделска земя - имот № 152008 607,50 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(едно пет две нула нула осем), с и седем лева, петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Гора в стотинки)
земеделски земи", площ 43.391 дка
(четиридесет и три декара и триста
деветдесет и един квадратни метра),
десета категория, отдел/подотдел 204/ь3, вид на горите или вид на
подотдела - широколистна гора.

Земеделска земя - имот № 154001
(едно пет четири нула нула едно), с
начин на трайно ползване "Гора в
земеделски земи", площ 17,974 дка
(седемнадесет декара и деветстотин
седемдесет и четири квадратни
метра),
десета
категория,
отдел/подотдел - 204/ж, вид на горите
или вид на подотдела - широколистна
гора.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 000079
Търново, общ. (нула нула нула нула седем девет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Гора в
Червена,
земеделски земи", площ 2,413 дка
местност
(два декара и четиристотин и
"Чукарката", тринадесет квадратни метра), пета
ЕКАТТЕ
категория.
80457, имот №
000079
обл. Велико Земеделска земя - имот № 000016
Търново, общ. (нула нула нула нула едно шест), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Пустееща
Драгомирово, необработваема земя", площ 20,191
ЕКАТТЕ
дка (двадесет декара и сто деветдесет
23431, имот № и един квадратни метра).
000016
обл. Велико Земеделска земя - имот № 000037
Търново, общ. (нула нула нула нула тридесет и
Свищов, с.
седем), с начин на трайно ползване
Драгомирово, "Пустееща необработваема земя",
ЕКАТТЕ
площ 8,062 дка (осем декара и
23431, имот № шестдесет и два квадратни метра).
000037
обл. Велико Земеделска земя - имот № 000069
Търново, общ. (нула нула нула нула шест девет), с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Пустееща
Драгомирово, необработваема земя", площ 30,059
ЕКАТТЕ
дка (тридесет декара и петдесет и
23431, имот № девет квадратни метра).
000069

226,50 лв. (двеста
двадесет и шест лева,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

451,70 лв.
(четиристотин
петдесет и един лева,
седемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1060,00 лв. (хиляда и
шестдесет лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

130,60 лв. (сто и
тридесет лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000072

543,60 лв. (петстотин
четиридесет и три
лева, шестдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 000072
(нула нула нула нула седем две), с
начин на трайно ползване "Пустееща
необработваема земя", площ 10,355
дка (десет декара и триста петдесет и
пет квадратни метра).

8

9

10

11

1106,20 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
и шест лева, двадесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

154

1
660

2
5350/21.03.2013

3
5350

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000241

5
Земеделска земя - имот № 000241
(нула нула нула две четири едно), с
начин на трайно ползване "Пустееща
необработваема земя", площ 12,562
дка (дванадесет декара и петстотин
шестдесет и два квадратни метра).

6
439,70 лв.
(четиристотин
тридесет и девет лева,
седемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

661

5351/21.03.2013

5351

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Калтака",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000457

Земеделска земя - имот № 000457 34,00 лв. (тридесет и
(нула нула нула четири пет седем), с четири лева)
начин на трайно ползване "Пустееща
необработваема земя", площ 1,011
дка (един декар и единадесет
квадратни метра).

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

662

5352/21.03.2013

5352

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000458

Земеделска земя - имот № 000458 43,80 лв. (четиридесет
(нула нула нула четири пет осем), с и три лева, осемдесет
начин на трайно ползване "Пустееща стотинки)
необработваема земя", площ 0,835
дка (осемстотин тридесет и пет
квадратни метра).

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

663

5353/21.03.2013

5353

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Пунар
боалар", ПИ с
идентификато
р 65766.635.11
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.635.11 (шест пет седем шест
шест точка шест три пет точка едно
едно), целия с площ 12643,00 кв.м.
(дванадесет
хиляди
шестстотин
четиридесет и три квадратни метра),
шеста
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.

2137,30 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
сто тридесет и седем
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, тридесет
стотинки)

664

5354/25.03.2013

5354

Земеделска земя - имот № 000105
(нула нула нула едно нула пет), с
начин на трайно ползване "Храсти",
площ 3,066 дка (три декара и
шестдесет и шест квадратни метра),
шеста категория.

473,20 лв.
(четиристотин
седемдесет и три лева,
двадесет стотинки)

665

5355/25.03.2013

5355

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431,
местност
"Малък
сарен", имот
№ 000105
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431, имот №
000118

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 000118 1109,50 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
(нула нула нула едно едно осем), с и девет лева, петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Храсти", стотинки)
площ 4,123 дка (четири декара и сто
двадесет и три квадратни метра),
четвърта категория.

155

1
666

2
5356/25.03.2013

3
5356

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431,
местност
"Студена",
имот №
000258

5
Земеделска земя - имот № 000258
(нула нула нула две пет осем), с
начин на трайно ползване "Храсти",
площ 4,644 дка (четири декара и
шестстотин четиридесет и четири
квадратни метра), трета категория.

6
477,90 лв.
(четиристотин
седемдесет и седем
лева, деветдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

667

5357/25.03.2013

5357

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
ЕКАТТЕ
23431,
местност
"Малък
сарен", имот
№ 120008

Земеделска земя - имот № 120008
(едно две нула нула нула осем), с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 5,621 дка (пет декара и
шестстотин
двадесет
и
един
квадратни метра), шеста категория.

478,10 лв.
(четиристотин
седемдесет и осем
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

668

5359/25.03.2013

5359

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Паличев
трап",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
012048

Земеделска земя - имот № 012048
(нула едно две нула четири осем), с
начин на трайно ползване "Полска
култура", площ 5,309 дка (пет декара
и триста и девет квадратни метра),
четвърта категория

684,90 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
осемдесет и четири
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, деветдесет
стотиннки)

669

5360/25.03.2013

5360

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Паличев
трап",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
012153

Земеделска земя - имот № 012153 641,10 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула едно две едно пет три), с начин четиридесет и един
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Полска култура", лева, десет стотинки)
площ 5,522 дка (пет декара и
петстотин двадесет и два квадратни
метра), четвърта категория

670

5361/25.03.2013

5361

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Паличев
трап",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
012164

Земеделска земя - имот № 012164 686,40 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула едно две едно шест четири), с осемдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Полска четиридесет стотинки)
култура", площ 5,188 дка (пет декара
и сто осемдесет и осем квадратни
метра), трета категория

8

9

10

11

156

1
671

2
5362/26.03.2013

3
5362

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Блатото", ПИ
с
идентификато
р 65766.501.4
по КККР на гр.
Свищов

5
6
7
Поземлен имот с идентификатор 3820,10 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
65766.501.4 (шест пет седем шест осемстотин и двадесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест точка пет нула едно точка лева, десет стотинки)
четири), целият с площ 13060,00 кв.м.
(тринадесет хиляди и шестдесет
квадратни метра), четвърта категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София

672

5363/26.03.2013

5363

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Пунар
боалар", ПИ с
идентификато
р 65766.635.19
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор 2055,20 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
65766.635.19 (шест пет седем шест петдесет и пет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест точка шест три пет точка едно двадесет стотинки)
девет), целият с площ 13315,00 кв.м.
(тринадесет
хиляди
триста
и
петнадесет квадратни метра), шеста
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София

673

5364/27.03.2013

5364

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Канлъ
чешма", ПИ с
идентификато
р 65766.671.21
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор 109,80 лв. (сто и девет
65766.671.21 (шест пет седем шест лева, осемдесет
шест точка шест седем едно точка две стотинки)
едно), целият с площ 786,00 кв.м.
(седемстотин осемдесет и шест
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София

674

5365/27.03.2013

5365

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Карамански
път", ПИ с
идентификато
р 65766.671.12
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор 1116,50 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
65766.671.12 (шест пет седем шест и шестнадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест точка шест седем едно точка петдесет стотинки)
едно две), целият с площ 7995,00
кв.м.
(седемхиляди
деветстотин
деветдесет и пет квадратни метра),
шеста
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

157

1
675

2
5366/27.03.2013

3
5366

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
Природен парк
"Персина", ПИ
с
идентификато
р 65766.109.19
по КККР на гр.
Свищов

5
6
7
Поземлен имот с идентификатор 921.40 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
65766.109.19 (шест пет седем шест двадесет и един лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест точка едно нула девет пет точка четиридесет стотинки)
едно девет), целият с площ 6 268 кв.м.
(шест хиляди двеста шестдесет и
осем квадратни метра), шеста
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

676

5367/27.03.2013

5367

обл. Велико
Търнво, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Блатото",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.82.48 по
КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.82.48 (шест пет седем шест
шест точка осем две точка четири
осем), целият с площ 9 684 кв.м.
(девет хиляди шестстотин осемдесет
и четири квадратни метра), четвърта
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

677

5368/27.03.2013

5368

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Канлъ
чешма", ПИ с
идентификато
р 65766.671.11
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор 155,30 лв. (сто
65766.671.11 (шест пет седем шест петдесет и пет лева,
шест точка шест седем едно точка тридесет стотинки)
едно едно), целият с площ 1112,00
кв.м. (хиляда сто и дванадесет
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

678

5369/27.03.2013

5369

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Матката",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.600.20
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.600.20 (шест пет седем шест
шест точка шест нула нула точка две
нула), целият с площ 1 402 кв.м.
(хиляда
четиристотин
и
два
квадратни метра), четвърта категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

2832.60 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
осемстотин тридесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
два лева, шестдесет
стотинки)

344.50 лв. (триста
четиридесет и четири
лева, петдесет
стотинки)

158

1
679

2
5370/27.03.2013

3
5370

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Манастирски
трап",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р № 65766.38.4
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.38.4 (шест пет седем шест шест
точка три осем точка четири), целият
с площ 12 215 кв.м. (дванадесет
хиляди двеста и петнадесет квадратни
метра), четвърта категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.

6
3 715.80 лв. (три
хиляди седемстотин и
петнадесет лева,
осемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

680

5371/27.03.2013

5371

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Канлъ
чешма", ПИ с
идентификато
р 65766.670.6
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор 341,00 лв. (триста
65766.670.6 (шест пет седем шест четиридесет и един
шест точка шест седем нула точка лева)
шест), целият с площ 2442 кв.м. (две
хиляди четиристотин четиридесет и
два
квадратни
метра),
шеста
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

681

5372/27.03.2013

5372

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Блатото",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.500.4 по
КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.500.4 (шест пет седем шест
шест точка пет нула нула точка
четири), целият с площ 100 499 кв.м.
(сто хиляди четиристотин деветдесет
и девет квадратни метра), четвърта
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

27 044.30 лв. (двадесет
и седем хиляди
четиридесет и четири
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

682

5373/27.03.2013

5373

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Старото
рахле",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.637.56
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.637.56 (шест пет седем шест
шест точка шест три седем точка пет
шест), целият с площ 11 945 кв.м.
(единадесет
хиляди
деветстотин
четиридесет и пет квадратни метра),
четвърта
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.

2 934.90 лв. (две
хиляди деветстотин
тридесет и четири
лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

159

1
683

2
5374/27.03.2013

3
5374

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Новото
рахле",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.638.26
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.638.26 (шест пет седем шест
шест точка шест три осем точка две
шест), целият с площ 19 196 кв.м.
(деветнадесет хиляди сто деветдесет
и шест квадратни метра), шеста
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

6
2 962.90 лв. (две
хиляди деветстотин
шестдесет и два лева,
деветдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

684

5375/27.03.2013

5375

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Новото
рахле",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.638.27
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.638.27 (шест пет седем шест
шест точка шест три осем точка две
седем), целият с площ 13 557 кв.м.
(тринадесет
хиляди
петстотин
петдесет и седем квадратни метра),
шеста
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.

2 092.50 лв. (две
хиляди деветдесет и
два лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

685

5376/27.03.2013

5376

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Голяма бара",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.641.22
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор 970.40 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
65766.641.22 (шест пет седем шест и седемдесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест точка шест четири едно точка четиридесет стотинки)
две две), целият с площ 6 949 кв.м.
(шест
хиляди
деветстотин
четиридесет и девет квадратни
метра), шеста категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.

686

5377/27.03.2013

5377

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Голяма бара",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.642.27
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.642.27 (шест пет седем шест
шест точка шест четири две точка две
седем), целият с площ 18 291 кв.м.
(осемнадесет
хиляди
двеста
деветдесет и един квадратни метра),
четвърта
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.

4 066.10 лв. (четири
хиляди шестдесет и
шест лева, десет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

160

1
687

2
5378/27.03.2013

3
5378

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Голяма бара",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.645.13
по КККР на гр.
Свищов

688

5379/27.03.2013

5379

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Голяма бара",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
№65766.645.4
по КККР на гр.
Свищов

689

5380/27.03.2013

5380

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Беляновец",
ПИ с
идентификато
р 65766.635.1
по КККР на гр.
Свищов

690

5381/27.03.2013

5381

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Голяма бара",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.645.6 по
КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.645.13 (шест пет седем шест
шест точка шест четири пет точка
едно три), целият с площ 11 737 кв.м.
(единадесет хиляди седемстотин
тридесет и седем квадратни метра),
шеста
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.
Поземлен имот с идентификатор
65766.645.4 (шест пет седем шест
шест точка шест четири пет точка
четири), целият с площ 18 062 кв.м.
(осемнадесет хиляди шестдесет и два
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

6
1 639.10 лв. (хиляда
шестстотин тридесет и
девет лева, десет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

2 522.40 лв. (две
хиляди петстотин
двадесет и два лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор
65766.635.1 (шест пет седем шест
шест точка шест три пет точка едно),
целият
с
площ
13384
кв.м.
(тринадесет хиляди триста осемдесет
и четири квадратни метра), шеста
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 6350001).
Поземлен имот с идентификатор
65766.645.6 (шест пет седем шест
шест точка шест четири пет точка
шест), целият с площ 118 478 кв.м.
(сто
и
осемнадесет
хиляди
четиристотин седемдесет и осем
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

2065,80 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
шестдесет и пет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемдесет стотинки)

16 545.50 лв.
(шестнадесет хиляди
петстотин четиридесет
и пет лева, петдесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

161

1
691

2
5382/27.03.2013

3
5382

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Живково
падало", ПИ с
идентификато
р 65766.636.3
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.636.3 (шест пет седем шест
шест точка шест три шест точка три),
целият с площ 20723 кв.м. (двадесет
хиляди седемстотин двадесет и три
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 6360003).

6
7
3198,60 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
сто деветдесет и осем
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, шестдесет
стотинки)

692

5383/27.03.2013

5383

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Беляновец",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.645.9 по
КККР на гр.
Свищов,

1 516.50 лв. (хиляда
петстотин и
шестнадесет лева,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

693

5384/27.03.2013

5384

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Старото
рахле", ПИ с
идентификато
р 65766.637.28
по КККР на гр.
Свищов

4533,40 лв. (четири
хиляди петстотин
тридесет и три лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

694

5385/27.03.2013

5385

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Голяма бара",
ПИ с
идентификато
р 65766.147.15
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.645.9 (шест пет седем шест
шест точка шест четири пет точка
девет), целият с площ 9 825 кв.м.
(девет хиляди осемстотин двадесет и
пет
квадратни
метра),
шеста
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.
Поземлен имот с идентификатор
65766.637.28 (шест пет седем шест
шест точка шест три седем точка две
осем), целият с площ 15991 кв.м.
(петнадесет
хиляди
деветстотин
деветдесет и един квадратни метра),
трета
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
Поземлен имот с идентификатор
65766.147.15 (шест пет седем шест
шест точка едно четири седем точка
едно пет), целият с площ 5536 кв.м.
(пет хиляди петстотин тридесет и
шест квадратни метра), четвърта
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София

8

9

10

11

1165,90 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
шестдесет и пет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет стотинки)

162

1
695

2
5386/27.03.2013

3
5386

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Манастирски
баир",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ
имот с
идентификато
р№
65766.659.11
по КККР на гр.
Свищов
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Келешева
чешма", ПИ с
идентификато
р 65766.186.17
по КККР на гр.
Свищов

696

5387/27.03.2013

5387

697

5388/27.03.2013

5388

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Драчево
бърдо", ПИ с
идентификато
р 65766.187.24
по КККР на гр.
Свищов

698

5389/27.03.2013

5389

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Беляновец",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.12.119
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.659.11 (шест пет седем шест
шест точка шест пет девет точка едно
едно), целият с площ 28 944 кв.м.
(двадесет и осем хиляди деветстотин
четиридесет и четири квадратни
метра), шеста категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София.

6
5 531.20 лв. (пет
хиляди петстотин
тридесет и един лева,
двадесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор
65766.186.17 (шест пет седем шест
шест точка едно осем шест точка
едно седем), целият с площ 8391 кв.м.
(осем хиляди триста деветдесет и
един
квадратни
метра),
пета
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София
Поземлен имот с идентификатор
65766.187.24 (шест пет седем шест
шест точка едно осем седем точка две
четири), целият с площ 1925 кв.м.
(хиляда деветстотин двадесет и пет
квадратни метра), пета категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София

1585,90 лв. (хиляда
петстотин осемдесет и
пет лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

363,80 лв. (триста
шестдесет и три лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор
65766.12.119 (шест пет седем шест
шест точка едно две точка едно едно
девет), целият с площ 8 191 кв.м.
(осем хиляди сто деветдесет и един
квадратни метра), трета категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София.

2 543.30 лв. (две
хиляди петстотин
четиридесет и три
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

163

1
699

2
5390/28.03.2013

3
5390

4
област Велико
Търново
(VTR), община
Свищов
(VTR28),
землище с.
Вардим,
ЕКАТТЕ
10118,
местност
"Караман
баир", имот №
113012
област Велико
Търново
(VTR), община
Свищов
(VTR28),
землище с.
Вардим,
ЕКАТТЕ
10118,
местност "Под
корията", имот
№ 099004

5
Земеделска земя - имот № 113012
(едно едно три нула едно две) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
5,770 дка (пет декара и седемстотин и
седемдесет
квадратни
метра),
четвърта категория.

6
744,30 лв.
(седемстотин
четиридесет и четири
лева, тридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

700

5391/28.03.2013

5391

Земеделска земя - имот № 099004
(нула девет девет нула нула четири) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 35,851 дка (тридесет и пет
декара осемстотин петдесет и един
квадратни метра) от които 20,781 дка
(двадесет
декара
седемстотин
осемдесет и един квадратни метра)
четвърта категория и 15,070 дка
(петнадесет декара и седемдесет
квадратни метра) пета категория.

4781,30 лв. (четири
хиляди осемдесет и
един лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

701

5392/01.04.2013

5392

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Беляновец",
ПИ с
идентификато
р 65766.12.9
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.12.9 (шест пет седем шест шест
точка едно две точка девет), целият с
площ 21801 кв.м. (двадесет и един
хиляди осемстотин и един квадратни
метра), четвърта категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 6050009).

5866,60 лв. (пет хиляди Кмет на Община Свищов
осемстотин шестдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и шест лева, шестдесет
стотинки)

702

5393/01.04.2013

5393

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Чехларски
геран", ПИ с
идентификато
р 65766.191.16
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.191.16 (шест пет седем шест
шест точка едно девет едно точка
едно шест), целият с площ 10862
кв.м. (десет хиляди осемстотин
шестдесет и два квадратни метра),
шеста
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 5090037).

1516,90 лв. (хиляда
петстотин и
шестнадесет лева,
деветдесет стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

164

1
703

2
5394/01.04.2013

3
5394

704

5395/01.04.2013

5395

705

5396/01.04.2013

5396

706

5397/02.04.2013

5397

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Дядо Данева
чешма", ПИ с
идентификато
р 65766.49.9
по КККР на гр.
Свищов
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Враняк", ПИ
с
идентификато
р 65766.42.22
по КККР на гр.
Свищов
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Царевско
дере", ПИ с
идентификато
р 65766.39.71
по КККР на гр.
Свищов
област Велико
Търново
(VTR), община
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Ген. П.
Киселов" № 2,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.418
5 по ККиКР,
УПИ І, кв. 42
по ПУП

5

6

Поземлен
имот
с
идентификатор 1180,90 лв. (хиляда сто
65766.49.9 (шест пет седем шест шест и осемдесет лева,
точка четири девет точка деват), целият с деветдесет стотинки)
площ 6248 кв.м. (шест хиляди двеста
четиридесет и осем квадратни метра),
пета категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София (номер
по предходен план: 5090031).

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Поземлен
имот
с
идентификатор
65766.42.22 (шест пет седем шест шест
точка четири две точка две две), целият с
площ 5387 кв.м. (пет хиляди триста
осемдесет и седем квадратни метра),
четвърта
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска, начин на трайно ползване:
Гори и храсти в земеделска земя, съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
5100003).

1323,60 лв. (хиляда
триста двадесет и три
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл 12, ал. 5 от ЗОС

Поземлен
имот
с
идентификатор
65766.39.71 (шест пет седем шест шест
точка три девет точка седем едно), целият
с площ 6949 кв.м. (шест хиляди
деветстотин
четиридесет
и
девет
квадратни метра), шеста категория,
трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване:
Гори и храсти в земеделска земя, съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
5070037).

1276,90 лв. (хиляда
двеста седемдесет и
шест лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4185 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
едно осем пет), с площ 1725 кв.м. (хиляда
седемстотин двадесет и пет квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София, (Номер
по предходен план: 5014185), участващ в
УПИ І (първи) кв. 42 (четиридесет и две)
с площ 4420 кв.м. (четири хиляди
четиристотин и двадесет квадратни
метра),
отреден
за
"Жилищно
строителство и гаражи" по ПУП одобрен
с Решение № 348/30.10.2009 г. на
Общински съвет - Свищов.

29808,00 (двадесет и
девет хиляди
осемстотин и осем
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

165

1
707

2
5398/02.04.2013

3
5398

4
област Велико
Търново
(VTR), община
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Димитър А.
Ценов" № 11,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.418
6 по ККиКР,
УПИ І кв. 42
по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4186 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири едно осем
шест), с площ 1049 кв.м. (хиляда
четиридесет и девет квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс по
кадастралната карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК
София, (Номер по предходен план:
5014186), участващ в УПИ І (първи)
кв. 42 (четиридесет и две) с площ
4420
кв.м.
(четири
хиляди
четиристотин и двадесет квадратни
метра), отреден за "Жилищно
строителство и гаражи" по ПУП,
одобрен с Решение № 348/30.10.2009
г. на Общински съвет - Свищов.

6
16495,30 лв.
(шестнадесет хиляди
четиристотин
деветдесет и пет лева,
тридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

708

5399/02.04.2013

5399

област Велико
Търново
(VTR), община
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Димитър А.
Ценов" № 9,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.418
7 по ККиКР,
УПИ І кв. 42
по ПУП

Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4187 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
едно осем седем), с площ 787 кв.м.
(седемстотин
осемдесет
и
седем
квадратни метра), трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, (Номер по предходен план:
5014185), участващ в УПИ І (първи) кв.
42 (четиридесет и две) с площ 4420 кв.м.
(четири хиляди четиристотин и двадесет
квадратни метра), отреден за "Жилищно
строителство и гаражи" по ПУП, одобрен
с Решение № 348/30.10.2009 г. на
Общински съвет - Свищов.

13599,40 лв.
Кмет на Община Свищов
(тринадесет хиляди
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
петстотин деветдесет и
девет лева,
четиридесет стотинки)

709

5403/11.04.2013

5403

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Беляновец",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р№
65766.630.25
по КККР на гр.
Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.630.25 (шест пет седем шест
шест точка шест три нула точка две
пет), целият с площ 64 065 кв.м.
(шест и четири хиляди шестдесет и
пет
квадратни
метра),
трета
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, (номер по предходен
план 6300025).

19 892.20 лв.
(деветнадесет хиляди
осемстотин деветдесет
и два лева, двадесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

166

1
710

2
5404/19.04.2013

3
5404

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Асан орман",
ПИ с
идентификато
р 65766.214.22
по КККР на гр.
Свищов

711

5406/19.04.2013

5406

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Царевско
дере", ПИ с
идентификато
р 65766.39.69
по КККР на гр.
Свищов

712

5407/19.04.2013

5407

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Стъклен",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.39.5
по КККР на гр.
Свищов

713

5408/19.04.2013

5408

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Дермен дере",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.39.3
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.214.22 (шест пет седем шест
шест точка две едно четири точка две
две), целият с площ 27373 кв.м.
(двадесет и седем хиляди триста
седемдесет и три квадратни метра),
четвърта
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 5120001).
Поземлен имот с идентификатор
65766.39.69 (шест пет седем шест
шест точка три девет точка шест
девет), целият с площ 10 027 кв.м.
(десет хиляди двадесет и седем
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 5070013.
Поземлен имот с идентификатор
65766.39.5 (шест пет седем шест шест
точка три девет точка пет), целият с
площ 20 375 кв.м. (двадесет хиляди
триста седемдесет и пет квадратни
метра), шеста категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 5070029.
Поземлен имот с идентификатор
65766.39.3 (шест пет седем шест шест
точка три девет точка три), целият с
площ 11 841 кв.м. (единадесет хиляди
осемстотин четиридесет и един
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 5070030.

6
7
6085,00 лв. (шест
Кмет на Община Свищов
хиляди осемдесет и пет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева)

8

9

10

11

1 842.50 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
осемстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и два лева,
петдесет стотинки)

3 444. 40 лв. (три
хиляди четиристотин
четиридесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

2 001.70 лв. (две
хиляди и един лева,
седемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

167

1
714

2
5409/19.04.2013

3
5409

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Дермен дере",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.39.1
по КККР на гр.
Свищов

715

5410/19.04.2013

5410

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Манастирски
баир",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.38.11
по КККР на гр.
Свищов

716

5411/19.04.2013

5411

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Манастирски
баир",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.38.9
по КККР на гр.
Свищов

717

5412/19.04.2013

5412

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Манастирски
баир",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.38.1
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.39.14 (шест пет седем шест
шест точка три девет пет точка едно
четири), целият с площ 1 485 кв.м.
(хиляда четиристотин осемдесет и пет
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 5070031.
Поземлен имот с идентификатор
65766.38.11 (шест пет седем шест
шест точка три осем точка едно
едно), целият с площ 16 602 кв.м.
(шестнадесет хиляди шестстотин и
два квадратни метра), четвърта
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходе
план: 5070028.
Поземлен имот с идентификатор
65766.38.9 (шест пет седем шест шест
точка три осем точка девет), целият с
площ 3 806 кв.м. (три хиляди
осемстотин и шест квадратни метра),
шеста
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 5070038.
Поземлен имот с идентификатор
65766.38.10 (шест пет седем шест
шест точка три осем точка едно нула),
целият с площ 4 014 кв.м. (четири
хиляди и четиринадесет квадратни
метра), шеста категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 5070008.

6
251.00 лв. (двеста
петдесет и един лева)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5 438.80 лв. (пет
хиляди четиристотин
тридесет и осем лева,
осемдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

699.40 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
деветдесет и девет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, четиридесет
стотинки)

737.60 лв.
(седемстотин тридесет
и седем лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

168

1
718

2
5413/19.04.2013

3
5413

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Манастирски
баир",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.33.1
по КККР на гр.
Свищов

719

5414/19.04.2013

5414

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Новото
рахле",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.29.6
по КККР на гр.
Свищов

720

5415/19.04.2013

5415

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Совата",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.240.9
по КККР на гр.
Свищов

721

5416/19.04.2013

5416

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Совата",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.234.7
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.33.15 (шест пет седем шест
шест точка три три точка едно пет),
целият с площ 21 292 кв.м. (двадесет
и една хиляди двеста деветдесет и два
квадратни метра), четвърта категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 5070024.
Поземлен имот с идентификатор
65766.29.6 (шест пет седем шест шест
точка шест две девет точка шест),
целият с площ 3 786 кв.м. (три хиляди
седемстотин осемдесет и шест
квадратни метра), трета категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 6380031.
Поземлен имот с идентификатор
65766.240.9 (шест пет седем шест
шест точка две четири нула точка
девет), целият с площ 2 319 кв.м. (две
хиляди триста и деветнадесет
квадратни метра), трета категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска земя, съгласно кад. карта
и кадастрални регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 5120007.
Поземлен имот с идентификатор
65766.234.7 (шест пет седем шест
шест точка две три четири точка
седем), целият с площ 83 377 кв.м.
(осемдесет и три хиляди триста
седемдесет и седем квадратни метра),
четвърта
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 5120005.

6
6 477.00 лв. (шест
хиляди четиристотин
седемдесет и седем
лева)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1 073.30 лв. (хиляда
седемдесет и три лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

626.10 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
двадесет и шест лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
десет стотинки)

19 510.20 лв.
Кмет на Община Свищов
(деветнадесет хиляди
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
петстотин и десет лева,
двадесет стотинки)
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1
722

2
5417/19.04.2013

3
5417

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Чехларски
геран", ПИ с
идентификато
р 65766.205.9
по КККР на гр.
Свищов

723

5418/19.04.2013

5418

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Шевата
чешма", ПИ с
идентификато
р 65766.631.12
по КККР на гр.
Свищов

724

5419/19.04.2013

5419

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Беляновец",
ПИ с
идентификато
р 65766.634.43
по КККР на гр.
Свищов

725

5420/19.04.2013

5420

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"ЯБАИР", ПИ
с
идентификато
р 65766.622.1
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.205.9 (шест пет седем шест
шест точка две нула пет точка девет),
целият с площ 10132 кв.м. (десет
хиляди сто тридесет и два квадратни
метра), трета категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 688).
Поземлен имот с идентификатор
65766.631.12 (шест пет седем шест
шест точка шест три едно точка едно
две), целият с площ 559 кв.м.
(петстотин
петдесет
и
девет
квадратни метра), трета категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 6310012).
Поземлен имот с идентификатор
65766.634.43 (шест пет седем шест
шест точка шест три четири точка
четири три), целият с площ 43089
кв.м. (четиридесет и три хиляди
осемдесет и девет квадратни метра),
трета
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 6340043).
Поземлен имот с идентификатор
65766.622.1 (шест пет седем шест
шест точка шест две две точка едно),
целият с площ 195786 кв.м. (сто
деветдесет и пет хиляди седемстотин
осемдесет и шест квадратни метра),
седма
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 6220001).

6
7
2598,90 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
петстотин деветдесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осем лева, деветдесет
стотинки)

158,50 лв. (сто
петдесет и осем лева,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8143,80 лв. (осем
хиляди сто
четиридесет и три
лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

20363,90 лв. (двадесет
хиляди триста
шестдесет и три лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

170

1
726

2
5421/19.04.2013

3
5421

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Беляновец",
ПИ с
идентификато
р 65766.634.17
по КККР на гр.
Свищов

727

5422/19.04.2013

5422

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Куйговец",
ПИ с
идентификато
р 65766.619.2
по КККР на гр.
Свищов

728

5423/19.04.2013

5423

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Новото
рахле", ПИ с
идентификато
р 65766.618.18
по КККР на гр.
Свищов

729

5424/19.04.2013

5424

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Ердема", ПИ
с
идентификато
р 65766.605.4
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.634.17 (шест пет седем шест
шест точка шест три четири точка
едно седем), целият с площ 1489 кв.м.
(хиляда четиристотин осемдесет и
девет квадратни метра), четвърта
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 6340017).
Поземлен имот с идентификатор
65766.619.2 (шест пет седем шест
шест точка шест едно девет точка
две), целият с площ 4909 кв.м.
(четирихиляди деветстотин и девет
квадратни метра), четвърта категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 6190002).
Поземлен имот с идентификатор
65766.618.18 (шест пет седем шест
шест точка шест едно осем точка
едно осем), целият с площ 4544 кв.м.
(четири
хиляди
петстотин
четиридесет и четири квадратни
метра), четвърта категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 6180018).
Поземлен имот с идентификатор
65766.605.4 (шест пет седем шест
шест точка шест нула пет точка
четири), целият с площ 11022 кв.м.
(единадесет хиляди двадесет и два
квадратни метра), седма категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска земя, съгласно кад. карта
и кадастрални регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 6050004).

6
400,70 лв.
(четиристотин лева,
седемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1206,10 лв. (хиляда
двеста и шест лева,
десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

1116,50 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
и шестнадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
петдесет стотинки)

1140,80 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
и четиридесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
осемдесет стотинки)
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1
730

2
5425/19.04.2013

3
5425

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Матката", ПИ
с
идентификато
р 65766.603.1
по КККР на гр.
Свищов

731

5426/19.04.2013

5426

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Матката", ПИ
с
идентификато
р 65766.602.46
по КККР на гр.
Свищов

732

5427/19.04.2013

5427

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Чехларски
геран",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.511.7
по КККР на гр.
Свищов

733

5428/19.04.2013

5428

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Келешева
чешма",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р
65766.510.17п
о КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.603.1 (шест пет седем шест
шест точка шест нула три точка
едно), целият с площ 2074 кв.м. (две
хиляди
седемдесет
и
четири
квадратни метра), шеста категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 6030001).
Поземлен имот с идентификатор
65766.602.46 (шест пет седем шест
шест точка шест нула две точка
четири шест), целият с площ 7020
кв.м. (седем хиляди и двадесет
квадратни метра), трета категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен
план: 6020046).
Поземлен имот с идентификатор
65766.511.7 (шест пет седем шест
шест точка пет едно едно точка
седем), целият с площ 3 008 кв.м. (три
хиляди осем квадратни метра), пета
категория, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска
земя,
съгласно
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 5110007.
Поземлен имот с идентификатор
65766.510.17 (шест пет седем шест
шест точка пет едно нула точка едно
седем), целият с площ 18 555 кв.м.
(осемнадесет
хиляди
петстотин
петдесет и пет квадратни метра),
шеста
категория,
трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 5100017.

6
320,10 лв. (триста и
двадесет лева, десет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1083,50 лв. (хиляда
осемдесет и три лева,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

514.40 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
четиринадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет стотинки)

2 591.20 лв. (две
Кмет на Община Свищов
хиляди петстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет и един лева,
двадесет стотинки)

172

1
734

2
5429/19.04.2013

3
5429

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищон, гр.
Свищов,
местност
"Драчево
бърдо",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.509.18
по КККР на гр.
Свищов

735

5430/19.04.2013

5430

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Келешева
чешма",
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.50.5
по КККР на гр.
Свищов

736

5431/19.04.2013

5431

обл. Велико
Търново
(VTR), общ.
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
местност
Стрелбището,
ПИ с
идентификато
р 65766.650.2
по КККР на гр.
Свищов

737

5432/19.04.2013

5432

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, ПИ с
идентификато
р 65766.600.19
по КККР на гр.
Свищов

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.509.18 (шест пет седем шест
шест точка пет нула девет точка едно
осем), целият с площ 23 949 кв.м.
(двадесет и три хиляди деветстотин
четиридесет и девет квадратни
метра), десета категория, трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Гори и храсти в земеделска
земя, съгласно кад. карта и кад.
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 5090018.
Поземлен имот с идентификатор
65766.50.5 (шест пет седем шест шест
точка пет нула точка пет), целият с
площ 6 464 кв.м. (шест хиляди
четиристотин шестдесет и четири
квадратни метра), пета категория,
трайно
предназначение
на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Гори и храсти в
земеделска земя, съгласно кад. карта
и кад. регистри на гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 5090026.
Поземлен имот с идентификатор
65766.650.2 (шест пет седем шест
шест точка шест пет нула точка две),
целият с площ 7542,00 кв.м. (седем
хиляди петстотин четиридесет и два
квадратни метра),
с трайно
предназначение
на
територията:
горска, с начин на трайно ползване:
Друг вид дървопроизводителна гора
по кад. карта и кад. регистри,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
изменени със Заповед № КД-14-04433/24.09.2012 г. на Началника на
СГКК - гр. Велико Търново, номер по
предходен план: 65766.650.9.
Поземлен имот с идентификатор
65766.600.19 (шест пет седем шест
шест точка шест нула нула точка едно
девет), целият с площ 4661,00 кв.м.
(четири
хиляди
шестстотин
шестдесет и един квадратни метра), с
трайно
предназначение
на
територията: горска, с начин на
трайно
ползване:
Друг
вид
дървопроизводителна гора по кад.
карта и кад. регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 10101.

6
385.60 лв. (триста
осемдесет и пет лева,
шестдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

1 338.00 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
триста тридесет и осем - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева)

882,40 лв. (осемстотин
осемдесет и два лева,
четиридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл.12, ал. 5 от ЗОС

880,90 лв. (осемстотин
и осемдесет лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

173

1
738

2
5433/16.05.2013

3
5433

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Поста",
ЕКАТТЕ
101118, имот
№ 229016
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Татарски
соват",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
141008
обл. Велико
Търново,
общ.Свищов,
с. Вардим,
местност
"Татарски
соват",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
141006
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Зад
корията",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
135003

5
Земеделска земя - имот № 229016
(две две девет нула едно шест) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.

6
148.40 лв. (сто
четиридесет и осем
лева, четиридесет
стотинки)

739

5434/16.05.2013

5434

740

5435/16.05.2013

5435

741

5436/16.05.2013

5436

742

5437/16.05.2013

743

5438/16.05.2013

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 141008
(едно четири едно нула нула осем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 5.204 дка (пет декара и двеста и
четири квадратни метра), четвърта
категория.

671.30 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
седемдесет и един
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, тридесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 135003
(едно три пет нула нула три) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
21.392 дка (двадесет и един декара и
триста деветдесет и два квадратни
метра), четвърта категория.

2 759.60 лв. (две
хиляди седемстотин
петдесет и девет лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5437

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
134005

Земеделска земя - имот № 134005
(едно три четири нула нула пет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 12.501 дка (дванадесет декара и
петстотин и един квадратни метра),
четвърта категория.

1 399.10 лв. (хиляда
триста деветдесет и
девет лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5438

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
134003

Земеделска земя - имот № 134003 818.00 лв. (осемстотин
(едно три четири нула нула три) с и осемнадесет лева)
начин на трайно ползване "Нива",
площ 7.046 дка (седем декара и
четиридесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 141006 305.00 лв. (триста и пет Кмет на Община Свищов
(едно четири едно нула нула шест) с лева)
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.364 дка (два декара и триста
шестдесет и четири квадратни метра),
четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

174

1
744

2
5439/16.05.2013

3
5439

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
ЕКАТТЕ
10118, имот №
133001

5
Земеделска земя - имот № 133001
(едно три три нула нула едно) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
3.917 дка (три декара и деветстотин и
седемнадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.

6
7
454.80 лв.
Кмет на Община Свищов
(четиристотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
петдесет и четири лева,
осемдесет стотинки)

745

5440/16.05.2013

5440

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
132012

455.50 лв.
(четиристотин
петдесет и пет лева,
петдесет стотинки)

746

5441/16.05.2013

5441

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
132010

747

5442/17.05.2013

5442

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
131001

748

5443/17.05.2013

5443

749

5444/17.05.2013

5444

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Стефан
Караджа",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
130008
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
130005

Земеделска земя - имот № 132012
(едно три две нула едно две) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
5,770 дка (пет декара и седемстотин и
седемдесет квадратни метра), от
които 1.529 дка (един декар и
петстотин двадесет и девет квадратни
метра) - пета категория и 2.761 дка
(два декара и седемстотин шестдесет
и един квадратни метра) - четвърта
категория.
Земеделска земя - имот № 132010
(едно три две нула едно нула) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
7.999 дка (седем декара и деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
от които 0.486 дка (четиристотин
осемдесет и шест квадратни метра) пета категория и 7.513 дка (пет декара
и петстотин и тринадесет квадратни
метра) - четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 131001
(едно три едно нула нула едно) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 20.968 дка (двадесет декара и
деветстотин шестдесет и осем
квадратни метра), от които 3.625 (три
декара и шестстотин двадесет и пет
квадратни метра) - пета категория и
17.343 дка (седемнадесет декара и
триста четиридесет и три квадратни
метра) - четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 130008
(едно три нула нула нула осем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 19.068 дка (деветнадесет декара
и шестдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

915.20 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
и петнадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
двадесет стотинки)

2 333.20 лв. (две
Кмет на Община Свищов
хиляди триста тридесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и три лева, двадесет
стотинки)

1 967.80 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
деветстотин шестдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и седем лева,
осемдесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 130005 1159.80 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
(едно три нула нула нула пет) с начин петдесет и девет лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Нива", площ осемдесет стотинки)
9.989 дка (девет декара и деветстотин
осемдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.

175

1
750

2
5445/17.05.2013

3
5445

751

5446/17.05.2013

5446

752

5447/17.05.2013

5447

753

5448/17.05.2013

5448

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
129012
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
128017
област Велико
Търново
(VTR), община
Свищов
(VTR28), гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
ул."Княз
Борис Първи"
№ 40, ПИ с
идентификато
р
65766.702.359
1 по КК и КР
на Свищов

5
Земеделска земя - имот № 129012
(едно две девет нула едно две) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4.785 дка (четири декара
седемстотин
осемдесет
и
пет
квадратни метра), четвърта категория.

6
493.80 лв.
(четиристотин
деветдесет и три лева,
осемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 128017 999.10 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
(едно две осем нула едно седем) с деветдесет и девет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", лева, десет стотинки)
площ 9.681 дка (девет декара
шестстотин
осемдесет
и
един
квадратни метра), четвърта категория.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ незастроен поземлен
имот с идентификатор 65766.702.3591
(шест пет седем шест шест точка
седем нула две точка три пет девет
едно), целият с площ 333 кв.м.
(триста тридесет и три квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин
на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, (номер
по предходен план: 5013591) по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Свищов, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГГК София, а по ПУП - ПРЗ,
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
г. на Общински съвет - Свищов,
участващ в урегулирани поземлени
имоти УПИ ІІІ-3598 (три-три хиляди
петстотин деветдесет и осем), УПИ
ХVІІІ-3597 (осемнадесет-три хиляди
петстотин демветдесет и осем), УПИ
ХІХ-3596 (деветнадесет-три хиляди
петстотин деветдесет и шест) и УПИ
ХХІ -3594 (двадесет и едно-три
хиляди петстотин деветдесет и
четири) от кв. 83 (осемдесет и три),
отредени за жилищно строителство,
с устройс
обл. Велико Земеделска земя - имот № 127012
Търново, общ. (едно две седем нула едно две) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 2.346 дка (два декара триста
местност "Таш четиридесет и шест квадратни метра),
баир",
от които 0.060 дка (шестдесет
ЕКАТТЕ
квадратни метра) - пета категория и
10118, имот № 2.286 дка (два декара и двеста
127012
осемдесет и шест квадратни метра) четвърта категория.

3 246,80 лв.(три хиляди Кмет на Община Свищов
двеста четиридесет и
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шест лева, осемдесет
стотинки)

240.60 лв. (двеста и
четиридесет лева,
шестдесет стотинки)

Продаден на Кирил Атанасов
Русев, Петър Кирилов Русев,
Ангелина Любенова Минева и
Денка Любенова Цанкова.

Отписан със Заповеди
№№ 1271 и 1274 -РД01-03/11.10.2013 г.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

176

1
754

2
5449/17.05.2013

3
5449

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
126006

5
Земеделска земя - имот № 126006
(едно две шест нула нула шест) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 18.304 дка (осемнадесет декара
триста и четири квадратни метра),
четвърта категория.

6
1889.10 лв. (хиляда
осемстотин осемдесет
и девет лева, десет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

755

5450/17.05.2013

5450

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Стефан
Караджа",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
126004

Земеделска земя - имот № 126004 1022.90 лв. (хиляда
(едно две шест нула нула четири) с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 9.912 дка (девет декара
деветстотин и дванадесет квадратни
метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

756

5451/17.05.2013

5451

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
125023

Земеделска земя - имот № 125023 828.20 лв. (осемстотин
(едно две пет нула две три) с начин на двадесет и осем лева,
трайно ползване "Нива", площ 8.025 двадесет стотинки)
дка (осем декара двадесет и пет
квадратни метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

757

5452/17.05.2013

5452

Земеделска земя - имот № 125013
(едно две пет нула едно три) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
9.853 дка (девет декара осемстотин
петдесет и три квадратни метра),
четвърта категория.

1270.90 лв. (хиляда
двеста и седемдесет
лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

758

5453/17.05.2013

5453

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
125013
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
123008

Земеделска земя - имот № 123008
(едно две три нула нула осем) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
3.314 дка (три декара триста и
четиринадесет квадратни метра),
четвърта категория.

404.30 лв.
(четиристотин и
четири лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

759

5454/17.05.2013

5454

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
123001

Земеделска земя - имот № 123001 326.00 лв. (триста
(едно две три нула нула едно) с начин двадесет и шест лева)
на трайно ползване "Нива", площ
2.527 дка (два декара петстотин
двадесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

177

1
760

2
5455/17.05.2013

3
5455

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
122025
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
122024
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Пендикуряк",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
121020
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Пендикуряк",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
121019

5
Земеделска земя - имот № 122025
(едно две две нула две пет) с начин на
трайно ползване "Нива", площ 11.448
дка (единадесет декара четиристотин
четиридесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.

6
1476.80 лв. (хиляда
четиристотин
седемдесет и шест
лева, осемдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

761

5456/17.05.2013

5456

Земеделска земя - имот № 122024
(едно две две нула две четири) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 3.506 дка (три декара петстотин
и шест квадратни метра), четвърта
категория.

452.30 лв.
(четиристотин
петдесет и два лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

762

5457/17.05.2013

5457

763

5458/17.05.2013

5458

764

5459/17.05.2013

5459

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Караман
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
119002

Земеделска земя - имот № 119002 596.90 лв. (петстотин
Кмет на Община Свищов
(едно едно девет нула нула две) с деветдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 4.627 дка (четири декара
шестстотин
двадесет
и
седем
квадратни метра), четвърта категория.

765

5460/17.05.2013

5460

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Караман
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
116016

Земеделска земя - имот № 116016
(едно едно шест нула едно шест) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 3.299 дка (три декара двеста
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.

Земеделска земя - имот № 121020 852.90 лв. (осемстотин
(едно две едно нула две нула) с начин петдесет и два лева,
на трайно ползване "Нива", площ деветдесет стотинки)
6.611 дка (шест декара шестстотин и
единадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.

Земеделска земя - имот № 121019
(едно две едно нула едно девет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 15.242 дка (петнадесет декара
двеста четиридесет и два квадратни
метра), четвърта категория.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1966.20 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
деветстотин шестдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и шест лева, двадесет
стоитинки)

425.60 лв.
(четиристотин
двадесет и пет лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
766

2
5461/17.05.2013

3
5461

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Караман
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
116015
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
111006
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имоти
№ 110010
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
110004

5
Земеделска земя - имот № 116015
(едно едно шест нула едно пет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 3.295 дка (три декара двеста
деветдесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.

767

5462/17.05.2013

5462

768

5463/17.05.2013

5463

769

5464/17.05.2013

5464

770

5465/17.05.2013

771

5466/17.05.2013

6
425.10 лв.
(четиристотин
двадесет и пет лева,
десет стотинки)

5465

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
108008

Земеделска земя - имот № 108008
(едно нула осем нула нула осем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 6.933 дка (шест декара
деветстотин тридесет и три квадратни
метра), пета категория.

5466

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
108003

Земеделска земя - имот № 108003 593.90 лв. (петстотин
(едно нула осем нула нула три) с деветдесет и три лева,
начин на трайно ползване "Нива", деветдесет стотинки)
площ 6.000 дка (шест декара), от
които 5.934 дка (пет декара
деветстотин тридесет и четири
квадратни метра) - пета категория и
0.066 дка (шестдесет и шест
квадратни
метра)
четвърта
категория.

Земеделска земя - имот № 111006 826.20 лв. (осемстотин
(едно едно едно нула нула шест) с двадесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Нива", двадесет стотинки)
площ 8.431 дка (осем декара
четиристотин тридесет и един
квадратни метра), пета категория.

Земеделска земя - имот № 110010
(едно едно нула нула едно нула) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 6.934 дка (шест декара
деветстотин тридесет и четири
квадратни метра), пета категория.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

679.50 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
седемдесет и девет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, петдесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 110004 593.00 лв. (петстоти
(едно едно нула нула нула четири) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 6.051 дка (шест декара и
петдесет и един квадратни метра),
пета категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

679.40 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
седемдесет и девет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, четиридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
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1
772

2
5467/17.05.2013

3
5467

773

5468/17.05.2013

5468

774

5469/22.05.2013

5469

775

5470/22.05.2013

5470

776

5471/22.05.2013

5471

777

5472/22.05.2013

5472

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
107005
обл. Велико
Търнво, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
106003
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
105007

5
Земеделска земя - имот № 107005
(едно нула седем нула нула пет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4.338 дка (четири декара триста
тридесет и осем квадратни метра),
пета категория.

6
425.10 лв.
(четиристотин
двадесет и пет лева,
десет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 106003
(едно нула шест нула нула три) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 13.569 дка (тринадесет декара
петстотин
шестдесет
и
девет
квадратни метра), пета категория.

1329.80 лв. (хиляда
триста двадесет и
девет лева, осемдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 105007
(едно нула пет нула нула седем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 15.058 дка (петнадесет декара и
петдесет и осем квадратни метра), от
които 9.917 дка (девет декара и
деветстотин
и
седемнадесет
квадратни метра) - пета категория и
5.141 дка (пет декера и сто
четиридесет и един квадратни метра)
- четвърта категория.

1 635.10 лв (хиляда
шестстотин тридесет и
пет лева, десет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "под
корията",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
099003
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дживизлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
104010

Земеделска земя - имот № 099003 1026,40 лв. (хиляда
(нула девет девет нула нула три) с двадесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Нива", четиридесет стотинки)
площ 6,919 дка (шест декара
деветстотин
и
деветнадесет
квадратни метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 104010
(едно нула четири нула едно нула) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 6.131 дка (шест декара и сто
тридесет и един квадратни метра), от
които 4.710 дка (четири декара
седемстотин и десет квадратни метра)
пета категория и 1.421 дка (един
декар и четиристотин двадесет и един
квадратни метра) - първа категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Орешака",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
100005

Земеделска земя - имот № 100005 323.00 лв. (триста
(едно нула нула нула нула пет) с двадесет и три лева)
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.177 дка (два декара сто
седемдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.

728.70 лв.
(седемстотин двадесет
и осем лева,
седемдесет стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

180

1
778

2
5473/22.05.2013

3
5473

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Комасацията"
, ЕКАТТЕ
10118, имот №
094027

779

5474/22.05.2013

5474

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Комасацията"
, ЕКАТТЕ
10118, имот №
094020

780

5475/22.05.2013

5475

781

5476/22.05.2013

5476

782

5477/22.05.2013

5477

783

5478/22.05.2013

5478

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Комасацията"
, ЕКАТТЕ
10118, имот №
091020
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Комасацията"
, ЕКАТТЕ
10118, имот №
091018
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Комасацията"
, ЕКАТТЕ
10118, имот №
090019
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Блатото",
ЕКАТТЕ
10118, имот
№ 086023

5
Земеделска земя - имот № 094027
(нула девет четири нула две седем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 1,978 дка (един декар
деветстотин седемдесет и осем
квадратни метра), от които 1,294 дка
(един декар двеста деветдесет и
четири квадратни метра) първа
категория и 0,684 дка (шестстотин
осемдесет и четири квадратни метра)
пета категория.
Земеделска земя - имот № 094020
(нула девет четири нула две нула) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2,999 дка (два декара и
деветстотин деветдесет и девет
квадратни метра), от които 2,309 дка
(два декара и триста и девет
квадратни метра) първа категория и
0,696 дка (шестстотин деветдесет и
шест
квадратни
метра)
пета
категория.
Земеделска земя - имот № 091020
(нула девет едно нула две нула) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 3.350 дка (три декара трисат и
петдесет квадратни метра), пета
категория.

6
341,30 лв. (триста
четиридесет и един
лева, тридесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

328.30 лв. (триста
двадесет и осем лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 091018
(нула девет едно нула едно осем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 23.299 дка (двадесет и три
декара и двесат деветдесет и девет
квадратни метра), пета категория.

2 283.30 лв. (две
хиляди двеста
осемдесет и три лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 090019
(нула девет нула нула едно девет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 9.071 дка (девет декара и
седемдесет и един квадратни метра),
трета категория.

1 333.60 лв. (хиляда
триста тридесет и три
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 086023
(нула осем шест нула две три) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.999 дка (два декара и
деветстотин деветдесет и девет
квадратни метра), трета категория.

440.90 лв.
(четиристотин и
четиридесет лева,
деветдесет стотники)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

501,20 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
един лева, двадесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

181

1
784

2
5479/22.05.2013

3
5479

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Палаз орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
080012

785

5480/22.05.2013

5480

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Палаз орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
080011

786

5481/22.05.2013

5481

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Палаз орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
080010

787

5482/23.05.2013

5482

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Палаз орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
079005

788

5483/23.05.2013

5483

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Палаз орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
078013 по
картата на
възстановенат
а собственост

5
Земеделска земя - имот № 080012
(нула осем нула нула едно две) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 13.192 дка (тринадесет декара
сто деветдесет и два квадратни
метра), от които 0.248 дка (двеста
четиридесет и осем квадратни метра)
- седма категория и 12.944 дка
(дванадесет
декара
деветстотин
четиридесет и четири квадратни
метра) - четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 080011
(нула осем нула нула едно едно) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 19,600 дка (деветнадесет декара
и шестстотин квадратни метра), от
които 11,811 дка (единадесет декара
осемстотин и единадесет квадратни
метра) четвърта категория и 7,789 дка
(седем декара седемстотин осемдесет
и девет квадратни метра) седма
категория.
Земеделска земя - имот № 080010
(нула осем нула нула едно нула) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 17,819 дка (седемнадесет
декара осемстотин и деветнадесет
квадратни метра), от които 1,121 дка
(един декар сто двадесет и един
квадратни метра) четвърта категория
и 16,698 дка (шестнадесет декара
шестстотин деветдесет и осем
квадратни метра) седма категория.
Земеделска земя - имот № 079005
(нула седем девет нула нула пет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 19.212 дка (деветнадесет декара
и двеста и дванадесет квадратни
метра), от които 13.861 дка
(тринадесет декара и осемстотин
шестдесет и един квадратни метра) седме категория и 5.351 дка (пет
декара и триста петдесет и един
квадратни
метра)
четвърта
категория.

6
7
1 920.20 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
деветстотин и двадесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, двадесет
стотинки)

Земеделска земя - имот № 078013
(нула седем осем нула едно три) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 34.831 дка (тридесет и четири
декара и осемстотин и тридесет и
един квадратни метра), от които
21.793 дка (двадесет и един декара и
седемстотин деветдесет и три
квадратни метра) - седме категория и
13.038 дка (тринадесет декара и
тридесет и осем квадратни метра) четвърта категория.

3 187.30 лв. (три
Кмет на Община Свищов
хиляди сто осемдесет и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
седем лева, тридесет
стотинки)

8

9

10

11

2200,10 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
и двеста лева, десет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

1126,40 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
двадесет и шест лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет стотинки)

1 590.80 лв. (хиляда
Кмет на Община Свищов
петстотин и деветдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, осемдесет
стотинки)

182

1
789

2
5484/23.05.2013

3
5484

790

5485/23.05.2013

5485

791

5486/23.05.2013

5486

792

5487/23.05.2013

5487

793

5488/23.05.2013

5488

794

5489/23.05.2013

5489

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Палаз орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
078007 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
077012
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
077009
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дълбоки
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
075010
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
129016

5
Земеделска земя - имот № 078007
(нула седем осем нула нула седем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 20.872 дка (двадесет декара и
осемстотин
седемдесет
и
два
квадратни метра), от които 7.654 дка
(седем декара и шестстотин петдесет
и четири квадратни метра) - седма
категория и 13.218 дка (тринадесет
декара и двеста и осемнадесет
квадратни
метра)
четвърта
категория.
Земеделска земя - имот № 077012
(нула седем седем нула едно две) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4,052 дка (четири декара,
петдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.

6
7
2 401.00 лв. (две
Кмет на Община Свищов
хиляди четиристотин и - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
един лева)

Земеделска земя - имот № 077009
(нула седем седем нула нула девет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 9,972 дка (девет декара
деветстотин седемдесет
и два
квадратни метра), четвърта категория.

1286,40 лв. (хиляда
Кмет
на
Община
двеста осемдесет и
Свищов - чл. 12, ал. 5 от
шест лева, четиридесет ЗОС
стотинки)

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност "Таш
баир",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
133003

Земеделска земя - имот № 133003 696,50 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(едно три три нула нула три) с начин деветдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Нива", площ петдесет стотинки)
5.999 дка (пет декара и деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.

522,80 лв. (петстотин
двадесет и два лева,
осемдесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 075010 572,30 лв. (петстотин
(нула седем пет нула едно нула) с седемдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", тридесет стотинки)
площ 4,929 дка (четири декара
деветстотин
двадесет
и
девет
квадратни метра), четвърта категория.

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 129016 696,50 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(едно две деветнула едно шест) с деветдесет и шест лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", петдесет стотинки)
площ 5,999 дка (пет декара
деветстотин деветдесет и девет
квадратни метра), четвърта категория.

183

1
795

2
5490/23.05.2013

3
5490

796

5491/23.05.2013

5491

797

5492/23.05.2013

5492

798

5493/23.05.2013

5493

799

5494/23.05.2013

5494

800

5495/23.05.2013

5495

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дълбоки
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
074001
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дълбоки
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
072029

5
6
7
Земеделска земя - имот № 074001 2 322.00 лв. (две
Кмет на Община Свищов
(нула седем четири нула нула едно) с хиляди триста двадесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", и два лева)
площ 20.000 дка (двадесет декара),
четвърта категория.

Земеделска земя - имот № 072029
(нула седем две нула две девет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 6.112 дка (шест декара и сто и
дванадесет квадратни метра), от
които 2.674 дка (два декара и
шестстотин
седемдесети
четири
квадратни метра) - пета категория и
3.438 дка (три декара и четиристотин
тридесет и осем квадратни метра) четвърта категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 074012
Търново, общ. (нула седем четири нула едно две) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 7.921 дка (седем декара и
местност
деветстотин
двадесет
и
един
"Дълбоки
квадратни метра), четвърта категория.
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
074012
обл. Велико Земеделска земя - имот № 072011
Търново, общ. (нула седем две нула едно едно) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 11.999 дка (единадесет декара и
местност
деветстотин деветдесет и едевет
"Дълбоки
квадратни метра), от които 9.929 дка
дол", ЕКАТТЕ (девет декара и деветстотин двадесет
10118, имот № и девет квадратни метра) - пета
072011
категория и 2.070 дка (два декара и
седемдесет квадратни метра) четвърта категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 072002
Търново, общ. (нула седем две нула нула две) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 6,090 дка (шест декара
местност
деветдесет
квадратни
метра),
"Дълбоки
четвърта категория.
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
072002
обл. Велико Земеделска земя - имот № 070015
Търново, общ. (нула седем нула нула едно пет) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 9,269 дка (девет декара двеста
местност
шестдесет и девет квадратни метра),
"Дълбоки
четвърта категория.
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
070015

564.40 лв. (петстотин
шестдесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

919.60 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
и деветнадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шестдесет стотинки)

1 116.00 лв. (хиляда
сто и шестнадесет
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

707,00 лв.
(седемстотин и седем
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1076,10 лв. (хиляда
седемдесет и шест
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

184

1
801

2
5496/23.05.2013

3
5496

802

5497/23.05.2013

5497

803

5498/23.05.2013

5498

804

5499/23.05.2013

5499

805

5500/23.05.2013

5500

806

5501/27.05.2013

5501

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дълбоки
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
069008
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дълбоки
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
069002
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
067010
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
066009 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Соватлъка",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
066007

5
Земеделска земя - имот № 069008
(нула шест девет нула нула осем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 12,217 дка (дванадесет декара
двеста и седемнадесет квадратни
метра), четвърта категория.

6
1418,40 лв. (хиляда
четиристотин и
осемнадесет лева,
четиридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 069002 2322,00 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
(нула шест девет нула нула две) с триста двадесет и два
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", лева)
площ 20,000 дка (двадесет декара),
четвърта категория.

Земеделска земя - имот № 067010 856,80 лв. (осемстотин
(нула шест седем нула едно нула) с петдесет и шест лева,
начин на трайно ползване "Нива", осемдесет стотинки)
площ 6,641 дка (шест декара
шестстотин четиридесет и един
квадратни метра), четвърта категория.

Земеделска земя - имот № 066009
(нула шест шест нула нула девет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 74,574 дка (седемдесет и четири
декара петстотин седемдесет и четири
квадратни метра), от които 32,925 дка
(тридесет и два декара деветстотин
двадесет и пет квадратни метра)
четвърта категория и 41,649 дка
(четиридесет
и
един
декара
шестстотин четиридесет и девет
квадратни метра) пета категория.
Земеделска земя - имот № 066007
(нула шест шест нула нула седем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 21,000 дка (двадесет и един
декара), от които 19,018 дка
(деветнадесет декара и осемнадесет
квадратни метра) четвърта категория
и 1,982 дка (един декар деветстотин
осемдесет и два квадратни метра)
пета категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 064010
Търново, общ. (нула шест четири нула едно нула) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 29,437 дка (двадесет и девет
местност
декара четиристотин тридесет и
"Новите
седем квадратни метра), четвърта
бозалъци",
категория.
ЕКАТТЕ
10118, имот №
064010

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8328,90 лв. (осем
Кмет на Община Свищов
хиляди триста двадесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
и осем лева, деветдесет
стотинки)

2647,50 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
шестстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
четиридесет и седем
лева, петдесет
стотинки)

3797,20 лв. (три хиляди Кмет на Община Свищов
седемстотин
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
деветдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)

185

1
807

2
5502/27.05.2013

3
5502

4
обл. Велико
Тъново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Новите
бозалъци",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
063055
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Новите
бозалъци",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
063030

5
Земеделска земя - имот № 063055
(нула шест три нула пет пет) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
4.997 дка (четири декара деветстотин
деветдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.

808

5503/27.05.2013

5503

809

5504/27.05.2013

810

811

6
7
644.70 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
четиридесет и четири
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, седемдесет
стотинки)

5504

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Новите
бозалъци",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
063029

Земеделска земя - имот № 063029 592.50 лв. (петстотин
(нула шест три нула две девет) с деветдесет два лева,
начин на трайно ползване "Нива", петдесет стотинки)
площ 5.103 дка (пет декара сто и три
квадратни метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5505/27.05.2013

5505

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Старите
бозалъци",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
062041

Земеделска земя - имот № 062041 562.10 лв. (петстотин
(нула шест две нула четири едно) с шестдесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", десет стотинки)
площ 5.911 дка (пет декара
деветстотин и и единадесет квадратни
метра), от които 4.451 дка (четири
декара и четиристотин петдесет и
един квадратни метра) - пета
категория и 1.460 дка (един декар и
четиристотин и шестдесет квадратни
метра) - четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

5506/27.05.2013

5506

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Старите
бозалъци",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
062035

Земеделска земя - имот № 062035
(нула щест две нула три пет) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
12.855 дка (дванадесет декара и
осемстотин петдесет и пет квадратни
метра), от които 8.494 дка (осем
декара и четиристотин деветдесет и
четири квадратни метра) - пета
категория и 4.361 дка (четири декара
и триста шестдесет и един квадратни
метра) - четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 063030 580.50 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
(нула шест три нула три нула) с осемдесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", петдесет стотинки)
площ 5.000 дка (пет декара), четвърта
категория.

1255.50 лв. (хиляда
двеста петдесет и пет
лева, петдесет
стотинки)

186

1
812

2
5507/27.05.2013

3
5507

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Старите
бозалъци",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
061034

5
Земеделска земя - имот № 061034
(нула шест едно нула три четири) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 22,998 дка (двадесет и два
декара деветстотин деветдесет и осем
квадратни метра), четвърта категория.

6
7
2670,10 лв. (две хиляди Кмет на Община Свищов
шестстотин и
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
седемдесет лева, десет
стотинки)

813

5508/27.05.2013

5508

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Кобилицата",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
060037

Земеделска земя - имот № 060037
(нула шест нула нула три седем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 10,755 дка (десет декара
седемстотин петдесет и пет квадратни
метра), пета категория.

948,60 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
четиридесет и осем
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, шестдесет
стотинки)

814

5509/27.05.2013

5509

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Кобилицата",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
060036

Земеделска земя - имот № 060036 370,40 лв. (триста и
(нула шест нула нула три шест) с седемдесет лева,
начин на трайно ползване "Нива", четиридесет стотинки)
площ 4,199 дка (четири декара сто
деветдесет и девет квадратни метра),
пета категория.

815

5510/27.05.2013

5510

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Кобилицата",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
060035

Земеделска земя - имот № 060035 590,40 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
(нула шест нула нула три пет) с начин деветдесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
на трайно ползване "Нива", площ четиридесет стотинки)
5,084 дка (пет декара осемдесет и
четири квадратни метра), четвърта
категория.

816

5511/27.05.2013

5511

Земеделска земя - имот № 060002
(нула шест нула нула нула две) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 15,499 дка (петнадесет декара
четиристотин деветдесет и девет
квадратни метра), четвърта категория.

817

5512/27.05.2013

5512

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Кобилицата",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
060002
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Кобилицата",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
059037

1799,40 лв. (хиляда
седемстотин
деветдесет и девет
лева, четиридесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищо

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗО

Земеделска земя - имот № 059037 612.70 лв. (шестстотин Кмет на Община Свищов
(нула пет девет нула три седем) с и дванадесет лева,
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", седемдесет стотинки)
площ 5.277 дка (пет декара двеста
седемдесет и седем квадратни метра),
четвърта категория.

187

1
818

2
5513/27.05.2013

3
5513

819

5514/27.05.2013

5514

820

5515/27.05.2013

5515

821

5516/27.05.2013

5516

822

5517/27.05.2013

5517

823

5518/27.05.2013

5518

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Санчо
Орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
058030
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Санчо
орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
058015
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Санчо
Орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
058010
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Плазната",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
044021
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Плазната",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
042009

5
Земеделска земя - имот № 058030
(нула пет осем нула три нула) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
8.196 дка (осем декара и сто
деветдесет и шест квадратни метра),
от които 6.040 дка (шест декара и
четиридесет квадратни метра) - пета
категория и 2.156 дка (два декара и
сто петдесет и шест квадратни метра)
- четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 058015
(нула пет осем нула едно пет) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
4.568 дка (четири декара петстотин
шестдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.

6
783.00 лв.
(седемстотин
осемдесет и три лева)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 058010
(нула пет осем нула едно нула) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 11.025 дка (единадесет декара и
двадесет и пет квадратни метра),
четвърта категория.

1279.30 лв. (хиляда
двеста седемдесет и
девет лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 044021
(нула четири четири нула ве едно) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 9.002 дка (девет декара и два
квадратни метра), пета категория.

794.10 лв.
(седемстотин
деветдесет и четири
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

Земеделска земя - имот № 042009
(нула четири две нула нула девет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 5,449 дка (пет декара
четиристотин четиридесет и девет
квадратни метра), трета категория.

720,90 лв.
(седемстотин и
двадесет лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"ПЛЗНАТА",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
042006

Земеделска земя - имот № 042006 1023,30 лв. (хиляда
(нула четири две нула нула шест) с двадесет и три лева,
начин на трайно ползване "Нива", тридесет стотинки)
площ 7,735 дка (седем декара
седемстотин
тридесет
и
пет
квадратни метра), трета категория.

8

9

10

11

530.50 лв. (петстотин и Кмет на Община Свищов
тридесет лева, петдесет - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

188

1
824

2
5519/27.05.2013

3
5519

825

5520/27.05.2013

5520

826

5521/27.05.2013

5521

827

5522/27.05.2013

5522

828

5523/27.05.2013

5523

829

5524/27.05.2013

5524

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Бреста",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
034001
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Бреста",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
033015

5
Земеделска земя - имот № 034001
(нула три четири нула нула едно) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 2.480 дка (два декара и
четиристотин и осемдесет квадратни
метра), четвърта категория.

Земеделска земя - имот № 033015
(нула три три нула едно пет) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
4.528 дка (четири декара и петстотин
двадесет и осем квадратни метра), от
които 0.497 дка (четиристотин
деветдесет и седем квадратни метра) пета категория и 4.031 дка (четири
декара и тридесет и един квадратни
метра) - четвърта категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 032013
Търново, общ. (нула три два нула едно три) с начин
Свищов, с.
на трайно ползване "Нива", площ
Вардим,
2.845 дка (два декара и осемстотин
местност
четиридесет и пет квадратни метра),
"Бреста",
от които 2.842 дка (два декара
ЕКАТТЕ
осемстотин четиридесет и два
10118, имот № квадратни метра) - пета категория и
032013
0.003 дка (три квадратни метра) четвърта категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 018002
Търново, общ. (нула едно осем нула нула две) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 9,000 дка (девет декара),
местност
четвърта категория.
"Поста",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
018002
обл. Велико Земеделска земя - имот № 012003
Търново, общ. (нула едно две нула нула три) с начин
Свищов, с.
на трайно ползване "Нива", площ
Вардим,
12,858 дка (дванадесет декара
местност
осемстотин
петдесет
и
осем
"Куру дере", квадратни метра), от които 9.698 дка
ЕКАТТЕ
(девет декара шестстотин деветдесет
10118, имот № и осем квадратни метра) четвърта
012003
категория и 3,160 дка (три декара сто
и шестдесет квадратни метра) седма
категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 010004
Търново, общ. (нула едно нула нула нула четири) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Вардим,
площ 7,894 дка (седем декара
местност
осемстотин деветдесет и четири
"Острите
квадратни метра), от които 7,587
могили"",
(седем декара петстотин осемдесет и
ЕКАТТЕ
седем квадратни метра) четвърта
10118, имот № категория и 0,307 дка (триста и седем
010004
квадратни метра) седма категория.

6
367.80 лв. (триста
шестдесет и седем
лева, осемдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

597.10 лв. (петстотин
деветдесет и седем
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

278.90 лв. (двеста
седемдесет и осем
лева, деветдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

1161,00 лв. (хиляда сто Кмет на Община Свищов
шестдесет и един лева) - чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1409,00 лв. (хиляда
четиристотин и девет
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

994,10 лв. (деветстотин Кмет на Община Свищов
деветдесет и четири
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
лева, десет стотинки)

189

1
830

2
5525/27.05.2013

3
5525

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Дълбоки
дол", ЕКАТТЕ
10118, имот №
075005

5
Земеделска земя - имот № 075005
(нула седем пет нула нула пет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 4,252 дка (четири декара двеста
петдесет и два квадратни метра),
четвърта категория.

6
493,70 лв.
(четиристотин
деветдесет и три лева,
седемдесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

831

5526/27.05.2013

5526

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Плавала",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
026012

Земеделска земя - имот № 026012 356.50 лв. (триста
(нула две шест нула едно две) с начин петдесет и шест лева,
на трайно ползване "Нива", площ петдесет стотинки)
2.403 дка (два декара четиристотин и
три квадратни метра), четвърта
категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

832

5527/27.05.2013

5527

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Поста",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
021005

Земеделска земя - имот № 021005
(нула две едно нула нула пет) с начин
на трайно ползване "Нива", площ
8.246 дка (осем декара и двеста
четиридесет и шест квадратни метра),
четвърта категория.

1223.30 лв. (хиляда
двеста двадесет и три
лева, тридесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

833

5528/27.05.2013

5528

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Царевец,
местност
"Каран соват",
ЕКАТТЕ
78121, имот №
021028

Земеделска земя - имот № 021028
(нула две едно нула две осем) с начин
на трайно ползване "Полска култура",
площ 42,000 дка (четиридесет и два
декара), шеста категория.

2721,50 лв. (две хиляди
седемстотин двадесет
и един лева, петдесет
стотинки)

Кметство с. Царевец
съгласно Заповед №
1006/10.10.2000 г. на
Кмета
на
Община
Свищов

834

5529/27.05.2013

5529

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Драгомирово,
местност
"Бежането",
ЕКАТТЕ
23431, имот №
043025 по
картата на
възстановенат
а собственост

Земеделска земя - имот № 043025
(нула четири три нула две пет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 86,230 дка (осемдесет и шест
декара двеста и тридесет квадратни
метра), от които 17,247 дка
(седемнадесет
декара
двеста
четиридесет и седем квадратни
метра) трита категория, 41,390 дка
(четиридесет и един декара триста и
деветдесет квадратни метра) четвърта
категория и 27,593 дка (двадесет и
седем декара петстотин деветдесет и
три
квадратни
метра)
шеста
категория.

9098,70 лв. (девет
хиляди деветдесет и
осем лева, седемдесет
стотинки)

Кметство с. Драгомирово
съгласно Заповед №
1007/10.10.2000 г. на
Кмета
на
Община
Свищов.

8

9

10

11

190

1
835

2
5530/29.05.2013

3
5530

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
местност
"Сувата", имот
с
идентификато
р 65766.235.2

836

5531/29.05.2013

5531

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов, имот
с
идентификато
р 65766.242.7
по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри

837

5532/06.06.2013

5532

838

5533/13.06.2013

5533

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Вардим,
местност
"Палаз орман",
ЕКАТТЕ
10118, имот №
079004 по
картата на
възстановенат
а собственост
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237, имот №
000096 по
картата на
възстановенат
а собственост

839

5534/13.06.2013

5534

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
00237, имот №
000114

5
Поземлен имот с идентификатор
65766.235.2 (шест пет седем шест
шест точка две три пет точка две),
целият с площ 205436 кв.м. (двеста и
пет хиляди четиристотин тридесет и
шест квадратни метра), трайно
предназначение
на
територията:
Земеделска,
начин
на
трайно
ползване: Нива, четвърта категория,
съгласно кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София, номер по предходен
план: 235002.
Поземлен имот с идентификатор
65766.242.7 (шест пет седем шест
шест точка две четири две точка
седем), целият с площ 39547 кв.м.
(тридесет и девет хиляди петстотин
четиридесет и седем квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Нива, четвърта
категория, съгласно кадастралната
карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
номер по предходен план: 000868.
Земеделска земя - имот № 079004
(нула седем девет нула нула четири) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 32.475 дка (тридесет и два
декара и четиристотин седемдесет и
пет квадратни метра), от които 23.458
дка (двадесет и три декара и
четиристотин петдесет и осем
квадратни метра) - седма категория и
9.017
дка
(девет
декара
и
седемнадесет квадратни метра) четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 000096
(нула нула нула нула девет шест) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 95,777 дка
(деветдесет и пет декара, седемстотин
седемдесет и седем квадратни метра),
от които 16,517 дка (шестнадесет
декара петстотин и седемнадесет
квадратни метра) десета категория и
79,260 дка (седемдесет и девет декара
двеста и шестдесет квадратни метра)
четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 000114
(нула нула нула едно едно четири) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 137.302
дка (сто тридесет и седем декара,
триста и два квадратни метра),
четвърта категория.

6
26501,20 лв. (двадесет
и шест хиляди
петстотин и един лева,
двадесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

7652,30 лв. (седем
хиляди шестстотин
петдесет и два лева,
тридесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

2 686,50 лв. (две
хиляди шестстотин
осемдесет и шест лева,
петдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

23 472,60 лв. (двадесет
и три хиляди
четиристотин
седемдесет и два лева,
шестдесет стотинки)

Кметство с. Алеково

40160.80 лв.
(четиридесет хиляди
сто и шестдесет лева,
осемдесет стотинки)

Кметство с. Алеково

8

9

10

11

191

1
840

2
5535/13.06.2013

3
5535

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
000237, имот
№ 000133 по
картата на
възстановенат
а собственост

841

5536/13.06.2013

5536

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Алеково,
ЕКАТТЕ
000237, имот
№ 000134 по
картата на
възстановенат
а собственост

842

5537/13.06.2013

5537

843

5538/13.06.2013

5538

844

5539/13.06.2013

5539

5
Земеделска земя - имот № 000133
(нула нула нула нула едно три три) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 39.317 дка
(тридесет и девет декара, триста и
седемнадесет квадратни метра), от
които 1.235 дка (един декар и двеста
тридесет и пет квадратни метра) десета категория и 38.082 дка
(тридесет и осем декара двеста и
осемдесет и два квадратни метра) трета категория.

6
11844.40 лв.
(единадесет хиляди
осемстотин
четиридесет и четири
лева, четиридесет
стотинки)

7
Кметство с. Алеково

Земеделска земя - имот № 000134
(нула нула нула едно три четири) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 20.352 дка
(двадесет декара, триста петдесет и
два квадратни метра), от които 8.952
дка
(осем
декара
деветстотин
петдесет и два квадратни метра) десета категория и 11.400 дка
(единадесет декара и четиристотин
квадратни метра) - трета категория.
обл. Велико Земеделска земя - имот № 000015
Търново, общ. (нула нула нула нула едно пет), с
Свищов, с.
площ 212,385 дка (двеста и
Хаджидимитр дванадесет декара, триста осемдесет
ово, местност и пет квадратни метра), с начин на
"Усойнината", трайно ползване "Други трайни
ЕКАТТЕ
насаждения", шеста категория.
77013, имот №
000015

3363.50 лв. (три хиляди Кметство с. Алеково
триста шестдесет и три
лева, петдесет
стотинки)

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Усойнината",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
000042 по
картата на
възстановенат
а собственост

31 611,50 лв. (тридесет Кмет на Община Свищов
и една хиляди
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шестстотин и
единадесет лева,
петдесет стотинки)

Земеделска земя - имот № 000042
(нула нула нула нула четири две) с
начин на трайно ползване "Други
трайни насаждения", площ 240,355
дка (двеста и четиридесет декара,
триста петдесет и пет квадратни
метра), от които 192,284 дка (сто
деветдесет и два декара, двеста
осемдесет и четири квадратни метра)
шеста категория и 48,071 дка
(четиридесет
и
осем
декара
седемдесет и един квадратни метра)
четвърта категория.
област Велико Земеделска земя - имот № 045022
Търново,
(нула четири пет нула две две), с
община
начин на трайно ползване "Друга
Свищов, с.
селскостопанска територия", с площ
Царевец,
13,478 дка (тринадесет декара и
ЕКАТТЕ
четиристотин седемдесет и осем
78121,
квадратни метра), шеста категория.
местност
"Срещу село",
имот №
045022

24 976,50 лв. (двадесет
и четири хиляди
деветстотин
седемдесет и шест
лева, петдесет
стотинки)

1 255,50 лв.(хиляда
двеста петдесет и пет
лева, петдесет
стотинки)

8

9

10

11

Кмет на Община Свищов
- чл.12, ал. 5 от ЗОС

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

192

1
845

2
5540/13.06.2013

3
5540

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Морава,
ЕКАТТЕ
49028,
местност
"Комлука",
имот №
000128

5
Земеделска земя - имот 000128 (нула
нула нула едно две осем), с начин на
трайно ползване " Нива", с площ
34,904 дка (тридесет и четири декара
и деветстотин и четири квадратни
метра) от които 1,745 дка (един декар
и седемстотин четиридесет и пет
квадратни метра) - пета категория и
33,159 дка (тридесет и три декара и
сто петдесет и девет квадратни метра)
- четвърта категория.

6
4 448,50 лв.(четири
хиляди четиристотин
четиридесет и осем
лева, петдесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

846

5541/13.06.2013

5541

Земеделска земя - имот № 110006 102.60 лв. (сто и два
(едно едно нула нула нула шест) с лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ
0.994
дка
(деветстотин
деветдесет и четири квадратни
метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

847

5542/13.06.2013

5542

Земеделска земя - имот № 110007 102.50 лв. (сто и два
(едно едно нула нула нула седем) с лева, петдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ
0.993
дка
(деветстотин
деветдесет и три квадратни метра),
четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

848

5543/13.06.2013

5543

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110006
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110007
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110053

Земеделска земя - имот № 110053 122.80 лв. (сто
(едно едно нула нула пет три) с начин двадесет и два лева,
на трайно ползване "Нива", площ осемдесет стотинки)
1.002 дка (един декар два квадратни
метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

849

5544/13.06.2013

5544

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110055

Земеделска земя - имот № 110055 122.40 лв. (сто
(едно едно нула нула пет пет) с начин двадесет и два лева,
на трайно ползване "Нива", площ четиридесет стотинки)
0.999 дка (деветстотин деветдесет и
девет квадратни метра), четвърта
категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

850

5545/13.06.2013

5545

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110056

Земеделска земя - имот № 110056 122.40 лв. (сто
(едно едно нула нула пет шест) с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", четиридесет стотинки)
площ
0.999
дка
(деветстотин
деветдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

193

1
851

2
5546/13.06.2013

3
5546

4
обл. велико
Търново,
община
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул. "3ти март" 11,
поземлен имот
с
идентификато
р
65766.702.454
5, по
кадастралната
карта и
кадастрални
регистри

5
Недвижим имот в урбанизилана
територия
на
град
Свищов,
представляващ незастроен поземлен
имот с идентификатор 65766.702.4545
(шест пет седем шест шесет томка
седем нула две точка четири пет
четири пет), целият с площ 105
кв.м.(сто и пет квадратни метра), с
начин на трайно ползване: за
обществен обект,
комплекс, с
предназначение
на
територията:
урбанизирана, по кадастралната карта
и кадастрални регистри на Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
САМО 101,18/105 ид.ч.(сто и едно
цяло и осемнадесет стотни от сто и
пет идеални части), по ПУП -ПР,
одобрен с Решение № 348/30.10.2008
г. на ОбС-Свищов,
обл. Велико Земеделска земя - имот № 110074
Търново, общ. (едно едно нула нула седем четири) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Хаджидимитр площ 1.007 дка (един декар и седем
ово, местност квадратни метра), четвърта категория.
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110074
обл. Велико Земеделска земя - имот № 110110
Търново, общ. (едно едно нула едно едно нула) с
Свищов, с.
начин на трайно ползване "Нива",
Хаджидимитр площ 1.017 дка (един декар и
ово, местност седемнадесет
квадратни
метра),
"Козловско", четвърта категория.
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110110

6
7
8
1 170,70 лв.(хиляда сто Кмет на Община Свищов Продаден на Мартин Петров
и седемдесет лева,
- Чл.12, ал. 5 от ЗОС
Николов, Тодор Петков
седемдесет стотинки)
Тодоров, Петър Каменов Личев
и Мариана Иванова Денкова и
Бисерка Иванова Илиева
съгласно полагащите им се
идеални части.

852

5547/14.06.2013

5547

853

5548/14.06.2013

5548

854

5549/14.06.2013

5549

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110111

Земеделска земя - имот № 110111 122.60 лв. (сто
(едно едно нула едно едно едно) с двадесет и два лева,
начин на трайно ползване "Нива", шестдесет стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

855

5550/14.06.2013

5550

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110127

Земеделска земя - имот № 110127 103.20 лв. (сто и три
(едно едно нула едно две седем) с лева, двадесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ1.000 дка (един декар), четвърта
категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

123.40 лв. (сто
двадесет и три лева,
четиридесет стотинки)

9

10

11
Отписан със Заповеди
№№ 1270, 1272 и 1273РД-01-03/11.10.2013 г.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

124.60 лв. (сто
Кмет на Община Свищов
двадесет и четири лева, - чл. 12, ал. 5 от ЗОС
шестдесет стотинки)

194

1
856

2
5551/14.06.2013

3
5551

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110128

5
6
Земеделска земя - имот № 110128 103.20 лв. (сто и три
(едно едно нула едно две осем) с лева, двадесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

857

5552/14.06.2013

5552

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110129

Земеделска земя - имот № 110129 103.20 лв. (сто и три
(едно едно нула едно две девет) с лева, двадесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 1.000 дка (един декар), четвърта
категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

858

5553/14.06.2013

5553

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110165

Земеделска земя - имот № 110165 103.80 лв. (сто и три
(едно едно нула едно шест пет) с лева, осемдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 1.006 дка (един декар и шест
квадратни метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

859

5554/14.06.2013

5554

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110169

Земеделска земя - имот № 110169 104.50 лв. (сто и
(едно едно нула едно шест девет) с четири лева, петдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 1.013 дка (един декар и
тринадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

860

5555/14.06.2013

5555

Земеделска земя - имот № 110170 102.60 лв. (сто и два
(едно едно нула едно седем нула) с лева, шестдесет
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ
0.994
дка
(деветстотин
деветдесет и четири квадратни
метра), четвърта категория.

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

861

5556/14.06.2013

5556

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110170
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
ЕКАТТЕ
77013, имот №
110197

8

9

10

11

Земеделска земя - имот № 110197 122.80 лв (сто двадесет Кмет на Община Свищов
(едно едно нула едно девет седемт) с и два лева, осемдесет
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС
начин на трайно ползване "Нива", стотинки)
площ 1.002 дка (един декар и два
квадратни метра), четвърта категория.

195

1
862

2
5557/14.06.2013

3
5557

863

5558/14.06.2013

5558

864

5559/14.06.2013

5559

865

5560/14.06.2013

5560

866

5561/24.06.2013

5561

4
обл. Велико
Търново, обш.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско",
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Хаджидимитр
ово, местност
"Козловско", ,
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТА
65766, ул.
"Цанко
Церковски" №
4, ПИ с
идентификато
р
65766.702.214
7

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх" ,
ПИ с
идентификато
р 65766.702.
9633 по КК и
КР, кв. 219,
парцел V-4472
по ПУП

5
Земеделска земя - имот № 110198
(едно едно нула едно девет осем) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ 1.012 дка (един декар и
дванадесет
квадратни
метра),
четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 110199
(едно едно нула едно девет девет) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ
0.989
дка
(деветстотин
осемдесет и девет квадратни метра),
четвърта категория.
Земеделска земя - имот № 110204
(едно едно нула две нула четири) с
начин на трайно ползване "Нива",
площ
0.998
дка
(деветстотин
деветдесет и осем квадратни метра),
четвърта категория.
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.2147 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка две едно четири
седем),
целият
с
площ
421
кв.м.(четирстотин двадесет и едн
квадратни метра) по кадастралната
карата и кадастрални регистри на гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София,
САМО 51/421 ид.ч.(петдесет и една
от четиристотин двадесет и една
идеални части) от дворното място
(номер по предходен план: 5012147)
Недвижим имот , представляващ
поземлен имот с идентификатор
65766.702.9633 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка
девет шест три три), целият с площ
4493
кв.м.(четири
хиляди
четиристотин деветдесет и три
квадратни метра), ул."Черни връх" по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени със Заповед № РД-1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
САМО 7/4493 ид.ч.(седем от четири
хиляди четиристотин деветдесет и
три идеални части), участващи в УПИ
V-4472
(пет-четири
хиляди
четиристотин седемдесет и две),
целият с площ 667 кв.м.(шестстотин
шестдесет и пет квадратни метра),
отреден за жилищно строителство от
кв. 219 (двеста и деветнадесет) по
ПУП-ПРЗ, зона "Изток" на гр.
Свищов, одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов

6
104.40 лв. (сто и
четири лева,
четиридесет стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

102.10 лв. (сто и два
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

103.00 лв. (сто и три
лева)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

1 101,60 лв. (хиляда
сто и един лева,
шестдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- чл. 12, ал. 5 от ЗОС

60,20 лв.(шестдесет
лева, двадесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11

196

1
867

2
5562/11.07.2013

3
5562

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Совата,
ЕКАТТЕ
67787, ул.
"Девета" № 2,
ПИ с
идентификато
р
67787.707.69.1
, СОС с
идентификато
р
67787.707.69.1
.5 по КК и КР,
УПИ VІ-69,
кв. 7 по ПУП.

868

5563/11.07.2013

5563

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, с.
Совата
ЕКАТТЕ
67787, ул.
"Девета" 2,
вх."Б", ет.1, ап.
1, СОС с
идентификато
р
67787.707.69.1
.1 по КК и КР,
УПИ VІ-69,
кв. 7 по ПУП

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия на с. Совата, представляващ
поземлен имот с идентификатор
67787.707.69 (шест седем седем осем
седем точка седем нула седем точка
шест девет) целият с площ 1 737
кв.м.(хиляда седемстотин тридесет и
седем квадратни метра), трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10м) и
самостоятелен обект с идентификатор
67787.707.69.1.5 (шест седем седем
осем седем точка седем нула седем
точка шест девет точка едно точка пет)
в сграда 1 (едно), жилищен блок,
монолитен, на два етажа, построен 1967
г., с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент № 1 (едно),
със ЗП - 58,30 кв.м.(петдесет и осем
цяло и тридесет стотни квадратни
метра), двустаен, на първи етаж,
вход"А", прилежаща изба № 1 (едно) с
полезна площ 18,06 кв.м.(осемнадесет
цяло и шест стотни квадратни метра) и
припадащите се 1,1364 % ид.ч. (едно
цяло хиляда триста шестдесет и четири
хилядни процента) идеални части от
общите части
Самостоятелен обект с идентификатор
67787.707.69.1.1 (шест седем седем
осем седем точка седем нула седем
точка шест девет точка едно точка
едно) в сграда 1 (едно), представляващ
жилищен блок, на два етажа,
монолитен,
построен
1967
г.,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 67787.707.69 (шест
седем седем осем седем точка седем
нула седем точка шест девет), площ 1
737 кв.м.(хиляда седемстотин тридесет
и
седем
квадратни
метра),
предназначение на самостоятелния
обект: Жилище, апартамент № 1 (едно),
на първи етаж, вход "Б", едностаен, със
ЗП-44,30 кв.м.(четиридесет и четири
цяло и тридесет стотни квадратни
метра), прилежаща изба № 1 (едно) с
полезна площ 18,06 кв.м.(осемнадесет
цяло и шест стотини квадратни метра) и
припадащите се 0,836 % ид.ч.(нула
цяло осемстотин тридесет и шест
хилядни процента) идеални части от
общите
части
на
сградата
по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище гр. Свищов,
одобрени
със
Заповед
№
1810/12.02.2009 г. на АГКК София,

6
5 497,20 лв.(пет хиляди
четиристотин
деветдесет и седем
лева, двадесет
стотинки)

7
Община
Свищов
Решение № 71/26.01.2004
г., Протокол 27 на
Общински
съвет
Свищов.

1 520,80 лв.(хиляда
петстотин и двадесет
лева, осемдесет
стотинки)

Община
Свищов
Решение № 71/26.01.2004
г., Протокол 27 на
Общински
съветСвищов

8

9

10

11

197

1
869

2
5564/11.07.2013

3
5564

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
79, ПИ с
идентификато
р
65766.702.444
1 по КК и КР,
УПИ І, кв. 170
по ПУП.

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4441 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка четири четири четири
едно), с площ 941 кв.м.(деветстотин
четиридесет и един квадратни метра),
трайно
предназначение
на
територията: Урбанизирана, с начин
на трайно ползване: За друг
обществен обект, комплекс, по
кадастралната карта и кадастрални
регистри на землище Свищов,
одобрени със Заповед № 1810/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 5014441),
участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ І (едно), отреден
за жилищно строителство, целият с
площ 9 966 кв.м.(девет хиляди
деветстотин
шестдзесет
ишест
квадратни метра), кв. 170 (сто и
седемдесет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съвет Свищов.

6
8 130,20 лв.(осем
хиляди сто и тридесет
лева, двадесет
стотинки)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

890

5565/11.07.2013

5565

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
67, ПИ с
идентификато
р
65766.702.150
по КК и КР,
УПИ ХІ, кв.
169 по ПУП.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.150 (шест
пет седем шест шест точка седем
нула две точка едно пет нула), с площ
650 кв.м. (шестстотин и петдесет
квадратни
метра),
трайно
предназначение на територията :
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За автогараж (номер по
предходен план: квартал 169, парцел:
ХІ) по кадастралната карта и
кадастрални регистра на землище
Свищов, одобрени със Заповед № 1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
идвенени със Заповед № КД-14-04192/08.04.2011 г. на Нчалника на
СГКК -Велико Търново, незастроен
урегулиран поземлен имот УПИ ХІ
(единадесети), с площ 650 кв.м.
(шестстотин и петдесет квадратни
метра),отреден за гаражи, кв. 169 (сто
шестдесет и девет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г. на Общински съветСвищов.

4 998,20 лв.(четири
Кмет на Община Свищов
хиляди деветстотин
- чл. 12 ,ал. 5 от ЗОС.
деветдесет и осем лева,
двадесет стотинки)

8

9

10

11

198

1
891

2
5566/11.07.2013

3
5566

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 32,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.429
9 по КК и КР,
УПИ І-4927,
4928, 4929,
4930,4299, кв.
168 по ПУП.

892

5567/05.08.2013

5567

обл.елико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766, Пи с
идентификато
р 65766.508.36
по КК и КР на
Свищов

893

5569/15.08.2013

5569

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766,
местност
"Стъклен", ПИ
с
идентификато
р 65766.413.29
по КК и КР

5
Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4299 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири две девет девет), с
площ 1 848 кв.м.(хиляда осемстотин
четиридесет и осем квадратни метра),
трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване:
За
обществен
обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище
Свищов, одобрени със Заповед № 1810/12.02.2009 г. на АГКК София,
участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ І-4927, 4928, 4929,
4930,4299
(първи-четири
хиляди
деветстотин двадесет и седем, четири
хиляди деветстотин двадесет и осем,
четири хиляди деветстотин двадесет и
девет, четири хиляди деветстотин и
тридесет,
четири
хиляди
двеста
деветдесет и девет), целият с площ 2
649 кв.м.(две хиляди шестстотин
четиридесет и девет квадратни метра),
кв. 168 (сто шестдесет и осем) по ПУППРЗ, зона "Изток", одобрен с Решение
№ 348/30.10.2008 г. на Об съвет Свищов

Поземлен имот с идентификатор
65766.508.36 (шест пет седем шест
шест точка пет нула осем точка три
шест), целият с площ 45102
кв.м.(четиридесет и пет хиляди сто и
два
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
горска, с начин на трайно ползване:
нискостъблена гора по кадастралната
карта и кадастрални регистри на
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София
Недвижим имот в неурбанизирана
територия на землище гр. Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.413.29 (шест
пет седем шест шест точка четири
едно три точка две девет), с площ 4
016
кв.м.(четири
хиляди
и
шестнадесет
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията : земеделска, с начин на
трайно ползване: друг вид нива,
шеста категория (стар идентификатор
65766.36.3) по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София,
изменени със Заповед № КД-14-04162/24.03.2011 г. на Началника на
СГКК - Велико Търново

6
24 024,00 лв.(двадесет
и четири хиляди
двадесет и четири
лева)

7
Кмет на Община Свищов
- Чл. 12 ,ал. 5 от ЗОС.

146 130,50 лв.(сто
четиридесет и шест
хиляди сто и тридесет
лева, петдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

374,10 лв.(триста
седемдесет и четири
лева, десет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл.12, ал. 5 от ЗОС

8

9

10

11
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1
894

2
5570/21.08.2013

3
5570

895

5571/02.09.2013

5571

896

5572/02.09.2013

5572

4
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов
ЕКАТТЕ
65766,
ул."Христо
Смирненски",
ПИ с
идентификато
р
65766.702.533
по КК и КР,
УПИ ХХІ4013, кв. 44
обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Патриарх
Евтимий" 76,
ПИ с
идентификато
р
65766.702.435
7 по КК и КР,
УПИ І, кв. 170
по ПУП

обл. Велико
Търново, общ.
Свищов, гр.
Свищов,
ЕКАТТЕ
65766, ул.
"Черни връх"
81, ПИ с
идентификато
р
65766.702.444
0 по КК и КР,
УПИ І, кв. 170
по ПУП.

5

6

7

8

9

10

11

Недвижим имот в урбанизирана 4 304,00 лв.(четири
Кмет на Община Свищов
територия
на
гр.
Свищов, хиляди триста и четири - Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
представляващ поземлен имот с лева)
идентификатор 65766.702.533 (шест пет
седем шест шест точка седем нула две
точка пет три три) незастроен терен с
площ 372 кв.м.(триста седемдесет и два
квадратни метра), с начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м),
трайно предназначение на територията:
Урбанизирана по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище гр.
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 5010533,
картал : 47а)
Недвижим
имот
в
урбанизирана
територия на гр. Свищов, представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
65766.702.4357 (шест пет седем шест
шест точка седем нула две точка четири
три пет седем), с площ 576 кв.м.
(петстотин седемдесет и шест квадратни
метра), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин на
трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на
АГКК София (номер по предходен план:
5014357), участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ І (първи), отреден за
жилищно строителство, целият с площ 9
966 кв.м. (девет хиляди деветстотин
шестдесет и шест квадратни метра), кв.
170 (сто и седемдесет) по ПУП-ПРЗ, зона
"Изток", одобрен с Решение №
348/30.10.2008 г.

4 976,60 лв. (четири
хиляди деветстотин
седемдесет и шест
лева, шестдесет
стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.

Недвижим имот в урбанизирана
територия
на
гр.
Свищов,
представляващ поземлен имот с
идентификатор 65766.702.4440 (шест
пет седем шест шест точка седем нула
две точка четири четири четири нула), с
площ 579 кв.м. (петстотин седемдесет и
девет
квадратни
метра),
трайно
предназначение
на
територията:
Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За друг обществен обект,
комплекс, по кадастралната карта и
кадастрални регистри на землище
Свищов, одобрени със Заповед № РД18-10/12.02.2009 г. на АГКК София
(номер по предходен план: 5014440),
участващ в застроен урегулиран
поземлен имот УПИ І (първи), отреден
за жилищно строителство, целият с
площ 9 966 кв.м. (девет хиляди
деветстотин
шестдесет
и
шест
квадратни метра), кв. 170 (сто и
седемдесет) по ПУП-ПРЗ, зона "Изток",
одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г.

3 651,90 лв. (три
хиляди шестстотин
петдесет и един лева,
деветдесет стотинки)

Кмет на Община Свищов
- Чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
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